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Ewing sarkomu (ES) olarak bilinen patolojik süreç ilk
olarak 1866 y›l›nda Lucke taraf›ndan tarif edilmifltir(1).
1921 y›l›nda James Ewing taraf›ndan endotelial myeloma olarak adland›r›lan bu tümör o y›llarda perivasküler
endotelial kaynakl› olarak tan›mlanm›flt›r. Bu inan›fl
1980’lerin ortalar›na kadar devam ederken bu süre içerisinde çeflitli hücrelerden köken ald›¤› iddia edilmifltir.
Bunlar aras›nda mezenkimal, myeloid, retikulum, nöroepitelial ve primitif multipotansiyel hücreler say›labilir(27). Günümüzde kabul edilen hipotez kaynak hücrenin birçok hücreye farkl›laflabilme yetene¤ini koruyan bir mezenkimal kök hücre ya da erken primitif nöroektodermal
hücre oldu¤udur. Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar
Ewing Sarkomunun nöral kaynakl› oldu¤unu düflündürmektedir. ES ço¤unlukla kemi¤in farkl›laflmam›fl tümörü
olarak ortaya ç›kmas›na ra¤men yumuflak dokulardan da
köken alabilmektedir(ekstraosseöz Ewing sarkomu EES).
Bu antitenin daha da farkl›laflm›fl flekli periferik primitif
nöroektodermal tümör (pPNET)veya nöroepitelioma olarak bilinmektedir ve kemik ve yumuflak dokular›n primer
tümörü olarak kabul edilmektedir. Bütün bu tümörler
Ewing Sarkoma Tümör Ailesi (ESTA) olarak adland›r›l›rken ve tek bir neoplastik antitenin spektrumu olarak
tan›mlanmaktad›r(8). Bu tümörlerin kendilerine özgü ve
ortak immünohistokimyasal, sitogenetik ve moleküler
markerleri bulunmaktad›r(9-13).
EP‹DEM‹YOLOJ‹
ESTA (ES ve pPNET) çocukluk ça¤› ve adolesan dönemi
içinde görülen kemi¤e ait primer malign tümörler aras›nda ikinci s›rada yer almaktad›r ve primer kemik tümörlerinin %10’unu oluflturmaktad›r.15 yafl›n alt›nda beyaz
çocuklarda hesaplanan insidans› bir milyaonda
2.8’dir(14,15). Beyaz ›rk d›fl›ndaki popülasyonda nadirdir ve birçok seride erkeklerde biraz daha s›k görülmektedir.
ESTA en s›k yaflam›n 2. ony›l›nda ortaya ç›kar. Hastalar›n neredeyse yar›s› 10 ile 20 yafl aras›ndad›r ve %70’i 20
yafltan küçüktür. Ender olarak 30 yafl›n üzerinde veya
çok küçük çocuklarda da görülebilir (16,17).
ESTA ailevi kanser sendromlar› ile iliflkili de¤ildir. Çocu¤unda ES olan annelerde beklenenden daha fazla malinite görülmemektedir (18,19) . Tümörlü çocuklar›n kardefllerinde ESTA bildiren raporlar vard›r ancak s›kl›¤› çok
düflük olarak bulunmufltur(20). ESTA ile çocukluk ça¤›*

n›n di¤er konjenital bozukluklar› aras›nda da bir iliflki
gösterilememifltir. ‹skelet bozukluklar›, genitoüriner anomaliler, Down sendromu ve herediter retinoblastoma ile
beraberlik bildiren raporlar vard›r ancak biyolojik bir temele oturtulmaktan ziyade tesadüfi beraberlikler olarak
yorumlanm›fllard›r (21,22).
Çevresel faktörler söz konusu oldu¤unda yap›lan araflt›rmalar ESTA’n›n etiolojisinde herhangi bir çevresel veya
ailevi faktörün rolü olmad›¤›n› göstermifltir (23). Ayr›ca
radyasyona maruz kalman›n da Ewing sarkomu oluflmas›nda etkili olmad›¤› bilinmektedir ancak radyoterapiden
sonra oluflan sekonder kemik tümörleri araflt›r›ld›¤›nda
Ewing sarkomu ailesi tümörlerin daha önce radyasyon verilmifl veya verilmemifl alanlarda çok düflük bir olas›l›k ile
olufltu¤u ve arada insidans aç›s›ndan bir fark olmad›¤›
gösterilmifltir (24).
B‹YOLOJ‹
ESTA ya ait olan tümörler asetil kolin sentezi için gerekli olan asetil kolin transferaz salg›larlar. Bu özelli¤inden
yola ç›k›larak bu tümörlerin postganglionik parasempatik
otonom sinir sistemi içerisindeki primordial hücrelerden
köken ald›¤› gösterilmifltir (25,26). Ek olarak ESTA’ya
ait tümörler IGF-1 üretirler ve bu tümörlerin hücrelerinin
yüzeyinde IGF resptörleri bulunur. Bu otokrin özellik bu
tümörlere kendi kendini uyararak büyüme yetene¤i vermektedir (27,28). Ayn› flekilde di¤er küçük yuvarlak hücreli tümörlerde bulunmayan ve tümörün devaml› büyümesini sa¤layan bir otokrin mekanizma olan gastrin salan
peptid ve reseptörüne sahip olmalar› da bu tümörlerin di¤er bir özelli¤ini teflkil eder(29).
GENET‹K ÖZELL‹KLER
Neredeyse tüm ESTA ya ait tümörlerde 22q12 bölgesindeki EWS genini ilgilendiren resiprokal bir translokasyon
vard›r. (11;22)(q24;q12) translokasyonu olgular›n %8595’inde görülür ve 11. kromozom üzerindeki murin FLI 1
geninin insan homolo¤unun DNA ba¤lay›c› bölgesi ile 22.
kromozom üzerindeki EWS geninin 5’ ucunun üst üste
gelmesi ile sonuçlan›r.(30). Bu translokasyondan baflka
ESTA tümörlerinde 4 farkl› translokasyon daha göze
çarpmaktad›r. En s›k görülen 2. translokasyon EWSERG t(21;22)(q22;q12)’ye tümörlerin %5-10’unda raslanmaktad›r. Seyrek görülen 3. translokasyon ise s›ras›yla
EWS-ETV1
t(7;22)(p22;q12),
EWS-EIAF
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t(17;22)(q12;q12) ve EWS-FEV t(2;22)(q33;q12)’dir.
Bu tümör belirleyici kromozomal translokasyonlara ek
olarak Trizomi 8, Trizomi 12; del(22), del(16q) ve
del(1p36) gibi kromozom anomalilerine de rastlan›r. Bu
bozukluklar hastal›¤›n uzak bölgelerde ortaya ç›kmas›,
relaps, hastal›¤›n ilerlemesi gibi kötü prpgnoz belirleyici
durumlarla iliflkili bulunmufllard›r(31, 32-36). ESTA’ya
ait tümörlerin tümünde büyük ço¤unlukla EWS-FLI1 ve
EWS-ERG translokasyonlar›n›n olmas› ortak bir histogeneze sahip olduklar›n› gösterir ve bu tümörleri çocukluk
ça¤›n›n di¤er küçük yuvarlak hücreli tümörlerinden ay›rmaya yarayan özgün bir tan›sal karakteristik oluflturur.
MIC2 geni seks kromozomlar›n›n k›sa kollar›nda ( X-Y
çiftleflme bölgesi) bulunan bir pseudootozomal gendir(37). Hem ES hem de pPNET tümör hücreleri büyük
miktarlarda MIC2 gen ürünü eksprese ederler. Bu özellik
bu hücreler için hayli seçici ve çok özgün bir özellik olarak kabul edilmektedir(38) ve ayr›ca ES ve pPNET’lerin
ortak bir histogeneze sahip olduklar› hipotezini desteklemektedir.
T(11;22)(q24;q12) üzerindeki k›r›lma noktalar›n›n moleküler analizi sonucunda gen düzenlenme bölgelerinin,
22. kromozom üzerindeki EWSR1 bölgesi ile 11. kromozomdaki EWSR2 bölgesi oldu¤u gösterilmifltir(1, 39).
Düzenlenme 22q12 üzerindeki RNA ba¤lay›c› özelli¤i
olan bir prpteini kodlayan EWS geni ile 11q24 üzerinde
bulunan ve ets transkripsiyon faktörleri ailesinin bir üyesi olan murin FLI 1 geninin insan homolo¤u (Hum FLI 1)
aras›nda bir füzyon geni meydana getirir.(40). Ets transkripsiyon faktörleri ailesinin di¤er üyeleri olan ERG,
ETV1, FEV ve E1AF’nin de, yukar›da aç›kland›¤› gibi,
EWS ile daha seyrek translokasyonlarda füzyon meydana
getirdikleri gösterilmifltir(41). Meydana gelen bu hibrid
genler aberan transkripsiyon faktörleri olarak davrand›klar› düflünülen kimerik prpteinler olufltururlar.
t(11;22)(q24;q12) s›ras›nda en s›k görülen füzyon
EWS’ye ait ekson 7 ile FLI1’e ait ekson 6 (tip 1; olgular›n %55-60’›nda) ve EWS’ye ait ekson 7 ile FLI1’e ait
ekson 5 aras›nda (tip 2; olgular›n %25’inde) meydana gelir(30). Füzyon transkriptinin tipinin prognostik önemi
oldu¤u gösterilmifltir.(42). EWS-FLI1 füzyon transkripti
FLI1’in transkripsiyonel aktivasyon özelli¤ini de¤ifltirir
ve hücre kültürlerinde NIH3T3 fibroblastlar›n› transforme etme yetene¤i olan bir kimerik protein meydana getirir. Bu ve di¤er translokasyonlarla meydana gelen prpteinler manic fringe gen ailesinin üyelerini disregüle ederek
hücre sinyal iletisi, hücre proliferasyonu ve büyümesi,
apoptoz , doku invazyonu ve tümör metastaz› gibi durumlarla ilflkili genlerin fonksiyonlar›n› bozarlar.
Sitolojik touch preparasyonu üzerindeki interfazik hücrelere veya tümör arflivinden elde edilen dokulara FISH
yöntemi uygulanarak translokasyonlar saptanabilir. Bu
yöntem 10 Kb’l›k bir rezolüsyonda iki k›r›lma noktas›n›n
yerini belirleyebilen ve h›zl› ve güvenilir bir yöntemdir(43-45). Benzer flekilde RT-PCR da az miktarda doku üzerine uygulanabilen bir tekniktir(44). Bu teknik ile

özgün sentetik oligonükleotidler kullanarak bir genin in
vitro olarak bir bölümü amplifiye edilebilir. Revers transkripsiyon tekni¤i ilave edilerek PCR, RNA üzerinde de
gerçeklefltirilebilir. Bu teknik, özellikle kromozomal
translokasyonlar sonras› oluflan gen düzenlenmelerini
saptamada de¤erlidir ve ES'de de uygulan›r(46). Ayn› zamanda farkl› histopatolojik görünümlere sahip, ender görülen yerlerden köken alan, nadir görülmesi gereken yafl
gruplar›nda ortaya ç›kan tümörlerin tan›s›nda veya tedavi gören ES hastalar›nda rezidüel hastal›¤› izlemek amac›yla da kullan›labilir(47,48).
Moleküler düzeyde EWS-FLI1 füzyonu birçok farkl› flekilde gerçekleflir. EWS ve FLI1 den birçok farkl› ekson
kombinasyonlar› farkl› uzunlukta ve içerikte kimerik proteinler olufltururlar. Bu füzyon transkriptlerinin moleküler farkl›l›klar› fonksiyonel ve klinik öneme sahiptirler(42,49). Özellikle, multivaryat analiz ile tip 1 EWSFLI1 füzyonun ve metastaz›n varl›¤› ba¤›ms›z negatif ve
pozitif prognostik faktörler olarak bulunmufllard›r. Tip 1
EWS-FLI1 füzyonunun varl›¤› sa¤ kal›m› olumlu yönde
etkileyen bir özelliktir. Bir çal›flmada RT-PCR ile kemik
ili¤inde ES hücrelerinin gösterilmesi klinik olarak saptanabilen metastazlarla ilflkili bulunmufl ve ünivaryat analizde istatistiksel olarak anlaml› bir olumsuz faktör olarak saptanm›flt›r(50) ancak bir baflka çal›flmada periferik
kanda RT-PCR ile tümör hücrelerinin saptanmas›n›n herhangi bir klinik parametre ile iliflkisi olmad›¤› gösterilmifltir(51). Di¤er moleküler markerlerden olan c-myc onkogen amplifikasyonu ve 17p heterozigosite kayb›n›n da
kötü prognostik özellikler oldu¤u bildirilmektedir (52).
PATOLOJ‹
ES çocukluk ça¤›n›n küçük mavi yuvarlak hücreli tümörlerinden biridir (Resim 1). Yo¤un kümeler oluflturan dimorfik paternli büyük fleffaf sitoplazmal› hücreler ile karakterizedir(53). Hücreler elipsoid çekirde¤e ve pek belirgin olmayan sitoplazmik s›n›rlara sahiptirler. Hücreler
primitif, organel içermeyen ve s›kl›kla fazla miktarda intrasellüler glikojene sahip hücrelerdir. Mikroskop alt›nda
diffüz, lobüler, organoid ve filige paternli hücreler halinde görülürler(54). ‹mmünohistokimyasal analizde vimentin ve HBA-71 reaktivitesi gösterirler. HBA-71, özellikle hücre yüzey antijeni MIC-2’yi tan›yan bir monoklonal antikordur. MIC-2, T hücre reseptör kompleksinin bir
komponenti olarak hücre yüzeyinde eksprese edilir(38,55). ES’nin tan›s› belirgin nöral farkl›laflman›n
varl›¤›na dayan›r. Hücreler genifl sitoplazmal› yuvarlak
hücrelerdir ancak sinir lifleri veya nöropililer gibi matür
nöral elementler göstermezler(53). ESTA’ya ait tümörlere tan› koymak için ço¤unlukla Kiel pediatrik tümör kay›t sistemi kriterlerine ba¤l› kal›narak en az iki farkl› nöral antijenin ve/veya Homer Wright rozetlerinin veya
ganglion hücrelerinin varl›¤› gerekmektedir(56).
EES, ›fl›k mikroskobu ile ES’den ay›rt edilemeyen ancak
sadece yumuflak dokulardan ç›kan tümörler için kullan›lan
bir terimdir(57). Bu tümörlerin klinik ve patolojik özellik-

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Resim 1. Ewing sarkomu hücrelerinin patolojik görünümü
(küçük yuvarlak mavi hücreler)
leri son y›llarda yeniden gözden geçirilmifltir(58,59). Bu tümörlerin bir k›sm›nda nöral farkl›laflma görülmekle birlikte bunlar ço¤unlukla yumuflak doku PNET’lerinden say›l›rlar. Bu tümörlerde de t(11;22) gözlemlenmifl olmas› bunlar›n ES ve pPNET’ler ile ortak bir köken paylaflt›¤›n›n göstergesidir(60). Bu gözlemler ile uyum gösterecek flekilde
klinik araflt›rmac›lar›n ço¤u böyle tümörleri bulunan hastalar› klasik ES gibi tedavi etmektedirler. Moleküler diagnostik tekniklerin ortaya ç›kmas› ile birlikte kullan›ma giren
RT-PCR yöntemi ile bu tümörlerde de EWS-FLI1 ve EWSERG füzyon transkriptleri saptanm›flt›r(61). Bu teknikleri
kullanarak araflt›rmac›lar metastaz› olmayan hastalar›n
%25’inde periferik kanda veya kemik ili¤inde tümör hücreleri göstermifllerdir(62). ‹lginç bir flekilde, metastaz› bulunan hastalar›n sadece %50’sinde RT-PCR ile kanda veya
kemik ili¤inde tümör hücresi saptanabildi¤i gösterilmifltir(62). Bu bulgular›n prognostik önemi henüz tam olarak
ortaya konmam›fl olmakla birlikte Fransa Pediatrik Onkoloji Grubu taraf›ndan yay›mlanan bir ön çal›flma sonuçlar›na göre RT-PCR ile kemik ili¤inde tümör hücresi saptanmas›n›n klinik olarak saptanabilen metastaz ve kötü prognoz göstergesi oldu¤u bildirilmektedir(63).
KL‹N‹K ÖZELL‹KLER
ES kemi¤in meduller kanal›ndan ç›kan bir tümördür. ESTA üzerinde yap›lan araflt›rmalar(59,64-67) tümörlerin
%53’ünün ekstremitelerden, %47’sinin ise santral aksisten
kaynakland›¤›n›, ekstremite tümörlerinin %52’sinin distal
%48’inin proksimal oldu¤unu, santral aksis tümörlerinin
%45’inin pelvisten, %34’ünün gö¤üs duvar›ndan, %12’sinin omurga veya paravertebral bölgeden, %9’unun bafl boyun bölgesinden ç›kt›¤›n› göstermifltir. pPNET’lerin %74’ü
santral aksisden ç›karken bunlar›n da %60’›n›n gö¤üs duvar› içinde veya etraf›nda olufltu¤u bildirilmifltir. EES'nin
ise %36’s›n›n ekstremitelerden köken ald›¤›, geri kalan›n
ise santral aksisten ç›kt›¤› saptanm›flt›r.
ES ço¤unlukla yaflam›n ikinci ony›l›nda ortaya ç›kar (medyan yafl 13)(64). Olgular›n %3’ünden az› 3 yafl›n alt›ndaki
çocuklarda görülür(17). Erkeklerde k›zlardan daha s›k
rastlan›r. Tan› an›nda belirti ve bulgular hem konstitüsyonel, hem de hastal›¤›n ç›kt›¤› yer ile ilgilidir. Ço¤unlukla
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ilk ortaya ç›kan semptomlar primer tümör bölgesinde a¤r›
ve/veya fliflliktir. Mayo klinikte ES tan›s›yla tedavi edilen
hastalar›n %96’s›n›n a¤r›, %61’inin palpe edilebilen kitle,
%16’s›n›n patolojik k›r›k, ve %2’sinin ise atefl ile prezente
oldu¤u bildirilmifltir(64). Yine ayn› klinikteki EES'li hastalar›n ise %75’i palpe edilebilen kitle, %66’s› ise a¤r› ile
geldikleri rapor edilmifltir. Ek olarak, lokalize s›cakl›k art›fl› ve ödeme neden olacak flekilde bu tümörlerin içinde kanama ve nekroz da görülebilmektedir. Hastalar taraf›ndan
a¤r› kesici olarak al›nan NSA‹ grubu ilaçlar kanamay› daha da fazla art›rabilir. Bu semptomlardan dolay› Ewing
tümörünün enfeksiyondan ay›rt edilmesi zor olabilir.
Hastal›k metastatik bölgelere ait belirtilerle de kendisini
gösterebilir. Primer veya metastatik vertebra tümörüne sekonder kord bas›s›n›n ilk belirtisi s›rt a¤r›s› olabilir ve kal›c› nörolojik hasar geliflmeden acil de¤erlendirme ve müdahale gerektirir. Pelvis kemiklerinin primer ve metastatik
tümörleri periferik sinir tutulumuna ba¤l› bacak a¤r›s›na
neden olabilir.
S›kl›kla ilk semptomdan tan›n›n konmas›na kadar geçen
zaman uzundur. Intergrup ES çal›flmas› 1’de hastalar›n
yar›s›nda tan›dan önce 3 ayl›k bir semptom süresi oldu¤u
belirtilmektedir(68). Danimarka’dan yay›mlanan bir yaz›da hastalara tan› konmadan önceki sürenin 9.6 ay oldu¤u
belirtilmifltir(69). A¤r›n›n aral›kl› olmas› tan›y› geciktiren
en önemli nedenlerden biridir. Palpe edilen kitlesi olan
hastalarda tan› daha k›sa sürede konmaktad›r. Palpe edilebilmesi için çok büyük hacimlere ulaflmas› gereken pelvik tümörlerde de tan› konmas› gecikebilir.
Sistemik kemoterapi bulunmadan önce yaln›z lokal tedavi
alan hastalar›n %80’inde metastaz›n ortaya ç›kmas› ESTA’l› hastalar›n birço¤unda tan› an›nda en az›ndan mikroskobik metastazlar›n bulundu¤u görüflünü desteklemektedir. Hastalar›n %25’i¤nde tan› an›nda belirgin metastatik hastal›k vard›r. Metastazlar en s›k hematojen yolla gerçekleflir ve ço¤unlukla akci¤erler, kemik ve kemik ili¤ine
metastaz görülür(70). Kemiklerden en s›k vertebra metastazlar›na rastlan›r(64). EES’de intraabdominal metastazlar meydana gelebilir. Bunlar s›kl›kla peritona ve gastrointestinal sisteme olan metastazlard›r(71). Merkezi sinir
sistemi metastazlar› nadirdir ve %5’ten az hastada görülür(72). Metastaz paterni histolojiden ziyade tümörün primer yerine ba¤l›d›r.
DE⁄ERLEND‹RME
ESTA’ya ait bir tümörü oldu¤undan flüphe edilen veya kesin tan›s› konmufl bir hastay› de¤erlendirirken öncelikle yap›lmas› gerekenler uygun bir görüntüleme tekni¤i ve histolojik örnekleme ile tümörün tam büyüklü¤ünü saptamak,
daha sonra metastazlar›n yerini ve büyüklü¤ünü belirlemek,
ard›ndan hastan›n kardiovasküler, pulmoner, renal ve hepatik fonksiyonlar›n› de¤erlendirmek ve tedaviye engel oluflturacak bir durum varsa saptamak fleklinde say›labilir.
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Laboratuar Çal›flmalar›
Yap›lmas› gereken ilk laboratuar çal›flmalar› tam kan say›m›, eritrosit sedimantasyon h›z›, serum elektrolitleri,
LDH, böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri, alkalen fosfataz, kalsiyum, fosfor, magnezyum, koagulasyon profili ve
kemik ili¤i aspirasyon ve biyopsisidir. Eritrosit sedimantasyon h›z› olgular›n %50’sinde yüksek bulunur(73). LDH
düzeyinin yüksek olmas› kötü prognozu gösterir(74). RTPCR ile periferik kanda ve kemik ili¤inde tümör hücresi
aranmas› da uygulanmas› gereken bir yöntemdir. Bu metotla moleküler evreleme yap›labilir ve tedaviye cevap izlenebilir(75).
Diagnostik Görüntüleme
Primer tümörün yerini ve büyüklü¤ünü tayin edebilmek optimal lokal tedavinin planlanmas› ve uygulanabilmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Bu amaçla ESTA’n›n evreleme incelemeleri olarak düz grafiler, primer bölgenin MR görüntülemesi, akci¤er BT’si ve kemik sintigrafilerinin yap›lmas› gerekmektedir. Düz grafilerde tipik olarak kemi¤in diafizinde veya daha seyrek olarak metafizeal/diafizeal bölgede s›n›rlar› belirsiz destrüktif lezyonlar(76,77), so¤an
zar› fleklinde periost reaksiyonu ve yumuflak doku kitlesi
görülebilir. Düz kemiklerde sklerotik bir görünüm ortaya
ç›kabilir (Resim2).
MR görüntüleme (MRG) yumuflak dokular›n, hastal›¤›n intrameduller uzan›m›n›n ve primer lezyonun etraf›ndaki yumuflak doku tutulumunun de¤erlendirilmesi için ideal bir

Resim 3. Ewing sarkomu, MR görüntüleri
si kullan›lmaktad›r (79) (Resim 4). Ga67 sintigrafisi ise
s›kl›kla yumuflak doku tutulumunun saptanmas›na yard›mc› olur.
Neoadjuvan kemoterapi öncesinde ve sonras›nda tedavinin
etkinli¤ini de¤erlendirmek için seri ve karfl›laflt›rmal› olarak yap›lan Tl201 sintigrafisi kullan›lan nükleer t›p yöntemleri aras›ndad›r. Ancak Tl201veya Tc99mfosfat sintigrafileri primer kemik tümörlerinde BT ve MRG gibi di¤er
yöntemlere ek olarak kullan›ld›¤›nda etkindirler. Ga67 ve
Tc99m fosfat sintigrafileri tedaviye tümör cevab›n› de¤erlendirmede tek bafllar›na yararl› de¤ildirler(80).
PET tek bafl›na ES’li hastalarda s›n›rl› kullan›m alan›na sahiptir ancak kemoterapiye ba¤l› tümör nekrozunun de¤erlendirilmesinde yararl› bilgiler sa¤lad›¤› gösterilmifltir. Ard›fl›k olarak yap›lan PET ve Tl201sintigrafileri neoadjuvan
kemoterapi rejimlerinin etkinli¤ini ölçmede yararl› olabilir.
H›zl› tüm vücut veya turbo STIR (Short Tau Immersion
Recovery) MRG’nin gizli metastazlar› saptamada tüm iskelet sistemi de¤erlendirmesi s›ras›nda kemik sintigrafisini destekleyen bir teknik oldu¤u bildirilmektedir. Bu yön-

Resim. 2-Düz kemikte Ewing sarkomuna ait so¤an
zar› görüntüsü
yöntemdir. Günümüzde kemi¤in meduller kanal›ndan kaynaklanan tümörlerde (ES, kemi¤in histiositik lenfomas›,
myeloma, osteosarkoma, ve kondrosarkoma) MRG, di¤er
görüntüleme yöntemleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, evreleme,
preoperatif planlama ve hasta izlemi için üstün bir yöntem
olarak standart yerini korumaktad›r(78). Doktorun yönetiminde çekilen MRG primer tümör incelenmesinde konvansiyonel tomografi ve anjiografi gibi yöntemleri gereksiz
k›lmaktad›r. (Resim 3).
Kemik sintigrafisi, tutulan kemik veya kemiklerin ve bir
dereceye kadar da intrameduller tutulumun miktar›n› saptamaya yard›mc› bir yöntemdir. Metastatik hastal›k taramas›nda ideal olarak konvansiyonel Tc99 kemik sintigrafi-

Resim 4. Ewing Sarkomunda sintigrafik tutulum
tem yumuflak doku yan› s›ra merkezi sinir sistemi metastazlar›n› da saptamakta klinisyene avantaj sa¤lamaktad›r(81).
ES'nin uzak metastaz› en s›k akci¤erde görülür (Resim 5).
Akci¤er metastazlar›n› saptamada BT konvansiyonel radyografiden daha üstündür. Tan› s›ras›nda akci¤erlerin rutin metastaz aç›s›ndan BT ile incelenmesi gereklidir ve
prognoz aç›s›ndan da büyük önem tafl›r.

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
PROGNOST‹K FAKTÖRLER
ESTA ailesine ait tümörlerin tedavi sonuçlar› ile iliflkili oldu¤u saptanan baz› bafllang›ç klinik özellikler bulundu¤u
bilinmektedir. Primer tümör hücrelerinin yerleflim yeri,
birçok seride sa¤ kal›m› belirleyen bir faktör olarak bildirilmektedir. Distal ekstremite lezyonu olan çocuklarda
prognoz, proksimal veya pelvik tümörü olan çocuklara göre daha iyidir (68,82,83). Fransa’da yap›lan iki ard›fl›k
çal›flmada indüksiyon kemoterapisine yan›t›n sonuca kuvvetle etki etti¤i ortaya ç›km›flt›r(84,85). En büyük çap›
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Mümkün olan her durumda hasta bir ortak klinik araflt›rma protokolü dahilinde tedavi edilmelidir.
ESTA sistemik bir hastal›k oldu¤u için her hastan›n tan›
an›nda mikroskobik metastazlar› oldu¤u kabul edilmelidir.
Sistemik kemoterapi mikroskobik veya gros metastatik
hastal›¤› tedavi etmekle birlikte lokal tümör volümünü küçültmekte de etkili olur. Lokal tümörün küçülmesi radyoterapi veya cerrahi rezeksiyon gibi lokal kontrol yöntemlerinin etkinli¤ini art›r›r. Lokal kontrol yöntemlerinin sistemik kemoterapinin verilmesini aksatmas›na izin verilmemelidir çünkü tedavide baflar›s›zl›k ço¤u zaman uzak metastatik hastal›¤›n ortaya ç›kmas›na ba¤l›d›r.
Metastaz› olmayan hastalarda kemoterapi

Resim 5. Ewing Sarkomu akci¤er metastaz›
8 cm’den daha büyük veya 100 cm3’ten daha büyük hacimli tümörü olan hastalar, daha küçük tümörlü hastalardan
daha k›sa sa¤ kal›m süresine sahiptirler(86). Metastatik
hastal›¤›n varl›¤› kötü prognostik bir kriterdir ve bu hastalar›n %30’dan az› uzun süre yaflayabilirler(87). Histopatolojik incelemede tümörün yüksek mitotik özelli¤e sahip olmas› veya nöral belirteçlerin bulunmas› da kötü prognozla
iliflkili bulunmufltur(16). PNET’ler için sa¤ kal›m› olumsuz
yönde etkileyen en önemli prognostik faktörler metastatik
hastal›¤›n varl›¤› ve primer tümörün tam olarak ç›kart›lamamas›d›r(88,89). Son y›llarda saptanan ve ESTA’da klinik gidifli olumsuz yönde etkileyen prognostik faktörler
aras›nda daha önce de söz edildi¤i gibi kemik ili¤inde RTPCR ile tümör hücrelerinin saptanmas› ve tip 1 EWSFLI1 füzyon transkriptinin saptanamamas› say›labilir(13).
‹talya’da yap›lan son bir araflt›rmada preoperatif kemoterapi alan hastalarda tümör nekrozunun derecesinin de
önemli oldu¤u bulunmufltur. Histopatolojik inceleme s›ras›nda total nekroz görülen hastalarda %95 oran›nda 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤ kal›m görülürken, makroskobik olarak
canl› tümör alanlar› bulunan hastalarda 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤ kal›m %34 olmufltur(90).
TEDAV‹
Genel prensipler
ESTA’da tedavinin amac› hastal›¤› iyilefltirirken hastan›n
fonksiyonlar›n› korumak ve uzun dönemde ortaya ç›kabilecek sekeli en azda tutmakt›r. Yeni tan› konmufl ESTA’l›
bir çocu¤a nonküratif bir amaçla yaklaflmak uygun de¤ildir. Kür olaca¤› düflünülmüyorsa bile tedavi ço¤unlukla tümörü küçültür ve sa¤ kal›m› uzatarak yaflam kalitesini art›r›r. Tedavide en iyi sonuç, bu hastal›klar›n tedavisi konusunda deneyimli bir tedavi ekibinin üyeleri aras›nda yak›n
iflbirli¤i ile al›n›r. Bu nedenle ESTA’ya en iyi tedavi biyopsi ve sonras›nda bir pediatrik t›p merkezinde verilebilir.

ESTA’n›n tedavisinde sistemik kemoterapi rutin kullan›lamaya bafllanmadan önce sadece cerrahi veya radyoterapi
ile 5 y›ll›k sa¤ kal›m oran› %10 olarak bildirilmektedir(87,91). Wilms tümörü, rabdomyosarkom gibi di¤er çocukluk ça¤› tümörlerinin tedavisinde kombinasyon kemoterapisi ile elde edilen cesaret verici baflar›lar ES için de kemoterapi çal›flmalar›n›n bafllamas›na neden olmufltur.
1960’lar›n bafl›nda siklofosfamid, aktinomisin-D ve vinkristinin (VAC) ES’de aktif oldu¤u bulunmas›, daha sonra doksorubisinin de (D) kemik kaynakl› ES’nda etkili oldu¤unun gösterilmesi bu ilac›n da adjuvan rejimlere eklenmesini sa¤lam›flt›r(92,93). 1973’te ilk IESS (Intergroup
Ewing Sarcoma Study) çal›flmas› olan IESS-1’de VAC,
VAC + D ve VAC + bilateral akci¤er radyoterapisi denenmifltir. VAC+pulmoner radyoterapinin VAC’tan daha iyi
oldu¤u ancak VAC+D’nin hepsine üstünlük sa¤lad›¤› görülmüfltür(68).
Doksorubisinin etkinli¤i kan›tland›ktan sonra bafllat›lan
IESS-2 çal›flmas›, lokalize nonpelvik kemik Ewing sarkomunda yüksek doz intermitan VAC+D ile orta doz devaml› VAC+D karfl›laflt›rmay› amaçlam›flt›r. Yüksek doz intermitan rejimin 5 y›ll›k relapss›z sa¤ kal›m sonuçlar› %73
bulunurken, di¤er kolda bu oran %56’y› aflmam›flt›r. Bu
çal›flmada da bir öncekinde oldu¤u gibi relapslar›n ço¤u
metastatik hastal›k ile ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür(94).
Son y›llarda VAC+D rejimindeki siklofosfamid yerine
ifosfamidin konmas› denenmifl, bu yöntemle Alman Pediatrik Onkoloji Grubu 3 y›ll›k hastal›ks›z sa¤ kal›mda minimal bir art›fl saptarken Frans›z Pediatrik Onkoloji Grubu
avantaj sa¤layan bir sonuca ulaflamad›¤›n› bildirmifltir(84,95).
Son 20 y›ld›r yap›lan klinik araflt›rmalar daha etkili ilaç
rejimleri bulunmas› üzerine odaklanm›flt›r. Faz 2 çal›flmalar ESTA üzerine en etkili ilaçlar olarak klasik alkilleyicilerden siklofosfamid, ifosfamid, ve yüksek doz melfalan›
göstermifllerdir. Son yap›lan Faz 2 çal›flmalar yo¤un çok
ajanl› kemoterapiye dirençli tümörü olan hastalar üzerinde
yap›lm›fl ve bu tümörlerin sisplatin, topotekan ve tiotepaya
dirençli olduklar›n› kaydetmifltir(96,97). ‹laç direnci olan
ES’da inaktif olan sisplatinin ilk tan› an›nda yararl› olabilece¤i düflünülmüfltür. Benzer flekilde ifosfamid ve etoposid
kombinasyonunun tekrarlayan hastal›k üzerine gösterdi¤i
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yüksek dereceli etkinlik(98), bu kombinasyonun ilk tan›
alan olgularda da kullan›lmas›na neden olmufltur(99,100).
St. Jude Çocuk Hastahanesinde yeni tan› konan 26 ES ve
pPNET hastas›nda, tüm di¤er ilaçlardan önce etoposid ve
ifosfamid kombinasyonu denenmifl ve hastalar›n 25’inde en
az›ndan k›smi cevap gözlendi¤i bildirilmifltir(100). Bu ilaç
çifti ile cesaret verici sonuçlar al›nmas› üzerine Pediatrik
Onkoloji Grubu (POG) ve Çocuk Kanser Grubu (CCG) prospektif randomize bir çal›flma gerçeklefltirmifltir. IESS-3
ad› verilen bu çal›flmada vinkristin, aktinomisin-D, siklofosfamid ve doksorubisinden oluflan standart kol ile bu dört
ilac›n etoposid ve ifosfamid ile alterne etmesinden oluflan
deneysel kol oluflturulmufltur (Tablo 1). Standart kolu alan
metastaz› olmayan hastalarda 5 y›ll›k olays›z sa¤ kal›m
%54 iken deneysel kol ile tedavi edilen hastalarda bu oran
%68 olarak bildirilmifltir. Tüm sa¤ kal›m h›zlar› ise %61
ve %72 olarak rapor edilirken aradaki fark istatistiksel
olarak anlaml› bulunmufltur(101).
‹talya’dan Rizolli Ortopedi Enstitüsünde yap›lan bir çal›flma, ESTA tedavisinde neoadjuvan olarak etoposid ve ifosfamid eklenmesinin standart rejime göre bir sa¤ kal›m
avantaj› sa¤layamad›¤› gösterirken(102), IESS-3 ile z›t
sonuçlar ortaya ç›karan bu çal›flma dikkatli incelendi¤inde
fark›n nedeninin uygulanan etoposid-ifosfamid kürlerinin
say›s›n›n IESS-3 de daha fazla olmas›na ve ayn› zamanda
bu kürlerin Rizolli çal›flmas›ndan farkl› olarak idame s›ras›nda de¤il indüksiyon s›ras›nda verilmesine ba¤l› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r(101).
‹lerleyen çal›flmalarda doz yo¤unlu¤unu artt›rman›n hastal›ks›z sa¤ kal›ma etkili olup olamayaca¤› araflt›r›lm›flt›r.
Bu konuda nötropeni süresini k›saltarak daha yo¤un kemoterapi verilmesini sa¤layabilen G-CSF’den yararlan›lm›fl-

t›r. St.Jude Hastahanesinde yap›lan bir araflt›rmada, ifosfamid ve siklofosfamidin dozu 1.5-2.5 kat artt›rarak verilen kemoterapinin remisyon indüksiyonu s›ras›nda tedavide gecikmelere neden olmadan verilebilece¤i, ancak idame
s›ras›nda radyoterapi de verildikten sonra uygulanabilirli¤inin düflük oldu¤u bildirilmifltir(103).
Daha sonra kapanan bir POG-CCG ortak çal›flmas›nda 48
haftal›k VDC ile alterne olarak verilen etoposid-ifosfamid
+G-CSF standart kolu ile ayn› ilaçlar›n verildi¤i 30 haftal›k yo¤un doz ilaç tedavisi karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹ki rejimde
de toplam ifosfamid ve siklofosfamid ayn› dozda uygulanm›fl, bu iki kol aras›nda hastal›ks›z sa¤ kal›m aç›s›ndan bir
fark bulunmad›¤› bildirilmifltir.
Son y›llarda Seattle ve Philadelphia’dan yay›mlanan araflt›rmalarda konvansiyonel dozlar korunup sikluslar aras›ndaki sürenin k›salt›lmas› yaklafl›m›n›n G-CSF ile birlikte iyi
tolere edilmesi ve daha önceki protokollere k›yasla daha az
etkili bulunmamas›(104), POG ve CCG'nin birleflerek oluflturduklar› COG’yi (Çocuk Onkoloji Grubu) lokalize ES’li
hastalarda benzer bir çal›flma bafllatmaya yöneltmifltir.
Metastatik hastal›kta kemoterapi
Metastaz› olan hastalar›n tedavi sonuçlar› lokalize hastal›¤a sahip hastalar›n tedavi sonuçlar›ndan daha kötüdür.
1968-1980 y›llar› aras›nda NCI’te (Ulusal Kanser Enstitüsü) tedavi edilen lokalize hastal›¤a sahip hastalar›n 5 sene
sonra %41’i yafl›yorken, metastaz› olan 27 hastan›n ancak
2’si sa¤ kalabilmifltir(83). Yine ayn› dönemde IESS‘nin
metastatik hastal›k tedavi protokolüne göre, VAC+D ve
metastaz bölgelerine radyoterapi verilerek tedavi edilen

Tablo 1. Yeni Tan› Konulmufl Yumuflak Doku veya Kemik Kaynakl› Ewing Sarkomu
/ PNET Tedavi Protokolü (COG 9534/CCG 7942)
Hafta 0
3
Tarih ‹NDÜKS‹YON
V
I
Adria E
C

6

9

12*

15

18

V
Adria
C

I
E

V
I
I
Adria E
E
C
LOKAL KONTROL**

21

24

27*** 30

33

36

V
Adria
C

I
E

V
Adria
C

V

I
E

I
E

C

* 12.Haftada lokal kontrol tedavisi öncesi de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
** RT, 12.haftadan sonra bafllan›r.15.haftaya kadar bafllanam›yorsa 18.hafta VDC olarak de¤ifltirilmeli, RT 18.haftadaki doxorubicin dozundan en az 24 saat sonra verilmelidir. RT’nin VDC tedavisi s›ras›nda verilmemeli , 21 ve 24. haftalarda IE verilmelidir.
Hafta
Tarih

39

42

45

48

V

I
E

V

V

C

C

C

Not: Yazarlar›n güncel olarak uygulad›klar› kemoterapi
protokolüdür.

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
44 hastan›n 31’inde tam cevap al›nd›¤› rapor edilmifltir.
Her iki çal›flmada da 3 y›l sonra tekrars›z sa¤ kal›m %30
civar›nda bulunmufltur(105).
Birçok grup metastatik hastal›kta sa¤ kal›m oran›n› art›rmak için kemoterapiye ek olarak metastaz bölgesine radyoterapi vermeyi denemifltir(70,106,107). Soliter kemik
lezyonlar›n›n ve akci¤er lezyonlar›n›n kemoterapiye ek olarak ›fl›nlanmas› ile metastatik hastal›¤›n daha etkili olarak
kontrol edilebilece¤ine dair bilgiler vard›r(107).
Radyoterapinin ESTA’n›n tedavisinde etkili bir yöntem oldu¤unun anlafl›lmas›ndan sonra tüm vücut ›fl›nlamas›n›n
kemoterapi ve kemik ili¤i nakli ile birlikte sistemik olarak
kullan›labilece¤i fikri gündeme gelmifltir(108, 109). NCI
yukar›da bahsedilen yaklafl›m› deneyen bir çal›flma yapm›fl
ancak metastatik ES ve pPNET'li hastalar›n %80’inde tedavinin baflar›s›z oldu¤u görülmüfltür(110).
Metastatik, refrakter veya nüks etmifl tümörlerde veya
ameliyat edilemeyecek kadar büyük aksiyel tümörlerde çok
yüksek doz kemoterapi ve kök hücre transplantasyonu da
denenen tedavi metotlar› aras›nda yerini alm›flt›r. CCG son
dönemde yüksek riskli ES’li hastalar›n tedavisinde konsolidasyon tedavisi olarak verilen kemoterapi ve radyoterapi
sonras› tüm vücut ›fl›nlamas›, etoposid ve melfalan› izleyen
periferik kök hücre ile transplantasyonu denemifl, ancak bu
hastalar›n tan›dan 2 y›l sonra olays›z sa¤ kal›mlar› %16
olarak bulunmufltur(111). Avrupa’da yap›lan kemik ili¤i
transplantasyon kay›tlar›ndan elde edilen bilgiler de benzer flekilde umut k›r›c› olmufl ve bu hastalarda da 5 y›ll›k
sa¤ kal›m oran› %21 olarak rapor edilmifltir(112).
Ekstraosseöz Ewing sarkomu tedavisi
EES son y›llara kadar rabdomyosarkoma protokolleri ile
tedavi edilmifltir. 1972-1991 y›llar› aras›nda gerçekleflen
üç Intergrup Rabdomyosarkoma Çal›flmas›na (IRS-1,2 ve
3) 114’ü lokalize hastal›¤a sahip 130 EES hastas› dahil
edilmifltir. Hastalar›n ço¤u radyoterapi al›rken tüm hastalar çok ajanl› kemoterapi alm›flt›r.De¤erlendirmede %82
oran›nda tam yan›t görülürken, 10 sene sonunda bu üç çal›flmada sa¤ kal›m oran› s›ras›yla %62, %61 ve %77 olarak bildirilmifltir(113).
Güncel POG-CCG ES çal›flmalar›, EES hastalar›n› da kabul etmektedir. EES günümüzde multimodalite tedavi yöntemleri ile tedavi edilmelidir ve yap›lan çal›flmalar tedavi
sonuçlar›n›n kemikten kaynaklanan ES ile benzer oldu¤unu göstermifltir.
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