RABDOM‹YOSARKOM
Rejin KEBUD‹*

GENEL B‹LG‹LER
EP‹DEM‹YOLOJ‹, ETYOLOJ‹:
Yumuflak doku sarkomlar›, primitif mezenkimden kaynaklanan çizgili veya düz kas, sinir, ya¤, damarsal dokular ve
di¤er destek dokulara farkl›laflma potansiyeli gösteren heterojen bir grup malign hastal›kt›r. Yumuflak doku sarkomlar› tüm çocukluk ça¤› kanserlerinin %8-10’unu oluflturur. S›kl›k aç›s›ndan lösemi, lenfoma, beyin tümörleri,
nöroblastom ve Wilms tümöründen sonra 6. s›rada yer
al›r. Rabdomiyosarkom çocuklarda en s›k görülen yumuflak doku sarkomudur, çocukluk ça¤› yumuflak doku sarkomlar›n›n yar›dan fazlas›n› oluflturur.
Rabdomiyosarkom çocukluk ça¤› malignitelerinin %58’ini oluflturur. Ortanca görülme yafl› 5 yaflt›r; 2-6 ve 1519 yafl aras›nda iki pik yaparlar. Erkeklerde, k›z çocuklardan biraz daha fazla görülür (1,2,3).
Ailevi kanser sendromu olarak da bilinen Li- Fraumeni
sendromu, nörofibromatosis tip I, Beckwith Wiedemann
sendromu ve baz› konjenital anomalilerle iliflkisinin bildirilmesi etyolojide genetik faktörlerin rol oynad›¤›n› düflündürür. Rabdomyosarkomlu çocuklar›n annelerinde meme
kanseri riskinin artt›¤›, yak›n akrabalar›nda da sarkomlar
ve beyin tümörleri s›kl›¤›n›n artt›¤› bildirilmifltir. Li Fraumeni sendromunda (LFS) ailede erken yaflta meme kanseri, adrenokortikal karsinom, yumuflak doku tümörleri
görülür. LFS p53 tümör süpresör geninde germline mutasyonla iliflkilidir. Sporadik rabdomiyosarkom tan›s› alan
baz› küçük çocuklarda p53 germline mutasyonu saptanm›flt›r (1,4,5,6). Bu mutasyonun saptand›¤› ailelerde kanser riski taramas›n›n yap›lmas› veya p53 germline mutasyonu olanlarda karsinojen olabilecek ajanlar›n tedavide
yer almamas›n›n önemi halen etik yönden tart›fl›lmaktad›r.
Ebeveynlerin marihuana ve kokain kullanmas›, etyolojide
suçlanan çevresel faktörlerdendir.
PATOLOJ‹ VE B‹YOLOJ‹
Rabdomyosarkom (RMS) embriyonal mezenkimden kaynaklanan ve çizgili kasa farkl›laflma potansiyeli gösteren
malign bir tümördür. Ancak çizgili kas olmayan yerlerde
de görülür. Horn ve Enterline’a (1,7) göre histolojik alt
gruplar flöyledir:
1. Embriyonal
2. Botrioid (embriyonalin alt tipidir)
3. Alveolar
4. Pleomorfik
*

Son y›llarda prognostik önemi de olan uluslar aras› RMS histopatolojik klasifikasyonu kullan›lmaktad›r (1,8,9). Buna göre;
1. Botrioid ve i¤si hücreli RMS’de prognoz iyidir.
2. Embryonal RMS orta prognoza sahiptir.
3. Alveolar RMS’de (solid tipi de dahil) prognoz kötüdür.
4. ‹ndiferansiye sarkomlarda prognoz kötüdür.
5. S›n›fland›r›lamayan bir grup hasta da vard›r.
Embriyonal tip olgular›n %60’›n› oluflturur. Botrioid tip
embriyonal tipin bir çeflididir. Vajen, uterus, mesane, nazofarenks gibi içi bofl olan yap›larda üzüm salk›m› görünümünde uzan›r; olgular›n %6’s›n› oluflturur. Alveolar tümörler olgular›n %15’ini teflkil eder, küçük yuvarlak hücrelidir. Ewing sarkom, non-Hodgkin lenfoma, nöroblastom
gibi di¤er küçük yuvarlak hücreli tümörler ay›r›c› tan›da
yer al›r. Bu olgularda t (2,13) veya t (1,13) kromozomal
translokasyonlar› gösterilmifltir. Ekstremite yerleflimli olgular›n ço¤u alveolar tiptedir. Prognozu kötüdür. Plemorfik tip çocukluk ça¤›nda nadirdir. (%1). ‹ndiferansiye sarkomlar (%20) kötü prognozludur.
RMS çal›flmalar›nda çeflitli biyolojik faktörler incelenmifltir. DNA miktar›n›n embryonal olgularda diploid-hiperdiploid iken, alveolar hastalarda tetraploid oldu¤u saptanm›flt›r. Alveolar RMS’li hastalar›n ço¤unda iki translokasyon
saptanmaktad›r:
t(2;13)(q35;q14) FKHR-PAX3 füzyon ürünü oluflturur,
t(1;13)(p36;q14) ise FKHR-PAX7 füzyon ürünü oluflturur.
Bu ikinci translokasyonlu olgular›n prognozunun daha iyi
oldu¤u bildirilmektedir.
Embryonal RMS de 11p15 lokusunda heterozigosite kayb› saptanm›flt›r (1,10).
MyoD ailesi proteinlerinin tan›mlanmas› iskelet kas diferansiasyon sürecinin anlafl›lmas›na yard›mc› olmufltur.
RMS’de MyoD ailesi proteinleri (MyoD, myogenin, myf5,
MRF4) eksprese edilirler. ‹mmünhistokimyasal tetkiklerde
iskelet kas›na karfl› oluflan antikorlarla (desmin, Myo D,
kasa özgü aktin vb.) boyanma tan›da yard›mc›d›r (1,3).
YERLEfi‹M YER‹ VE YAYILIM fiEKL‹
Rabdomiyosarkom vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya
ç›kabilir. S›kl›k s›ras›na göre primer yerleflim bölgeleri :
Baflboyun(orbita, paramenengeal, orbita ve paramenengeal d›fl› baflboyun) (Resim1,2,3)
Genitoüriner bölgeler (erkeklerde paratestiküler, mesane
prostat ve di¤er; k›zlarda vajen, uterus ve di¤er)
Ekstremite (Resim 4 ve 5) Di¤er fleklindedir (tablo 1).
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1.

2.

3.
5.

Resim 1. Orbital rabdomyosarkomlu bir olgu (Olgu ileri
safhada gelmifl ve paramenengeal bölgeleri de
tutmufltu)
Resim 2. Paramenengeal yerleflimli bir olgu (sol mastoid
yerleflimli), postauriküler lezyonu
Resim 3. Paramenengeal yerleflimli bir olguda servikal
lenf nodlar›n›n tutulumu

Tablo 1. Rabdomyosarkomda primer yerleflim bölgeleri
Baflboyun
Orbita
Paramenengeal

Di¤er baflboyun
bölgeleri
Genitoüriner bölge
mesane, prostat
paratestiküler
vagen uterus
Ekstremite
Gövde
Di¤er

(%40) :
(%10)
(%20) (nazofarenks, nazal boflluklar, paranasal sinüsler, ortakulak,
mastoid, infratemporal ve pterygopalatin fossa)
(%10)
(%20)
(%12)
(%6)
(%2)
(%20)
(%10)
(%10)

Orbita, paratestiküler bölgelerde prognoz iyi iken, ekstremite yerleflimlilerde prognoz kötüdür.
Rabdomiyosarkom hematojen veya lenfojen yol ile yay›lma
gösterir. Tan›da %20-25 hastada uzak metastaz görülür.
En s›k akci¤ere uzak yay›l›m görülür. Kemik, kemik ili¤i,
lenf nodlar›, karaci¤er ve santral sinir sistemi metastazlar› da görülebilir. Paramenengeal rabdomyasarkomda santral sinir sistemine metastaz s›kt›r. K›zlarda vajinal tümörlere daha küçük çocuklarda rastlan›rken, uterus sarkomlar› daha büyük k›zlarda görülür. Bu hastalarda bölgesel lenf nodlar›na yay›l›m s›k de¤ildir. On yafl üstündeki
erkek çocuklar›n %50’sinde bölgesel retroperitoneal lenf
bezlerine yay›l›m olabilir.Paratestiküler rabdomiyosarkomda retroperitoneal lenf bezlerine yay›l›m riski fazlad›r.
Ekstremite rabdomiyosarkomlu olgular›n ço¤u alveolar
histolojiye sahiptir, ve yaklafl›k yar›s›nda bölgesel lenf bezlerine yay›l›m saptanabilir, bölgesel lenf nodlar› araflt›r›l-

4.
Resim 4. Ekstremite yerleflimli bir olgu
Resim 5 .Ekstremite yerleflimli bir olgunun MR görüntülemesi

mal›d›r. Paramenengeal yerleflimli olgularda ise santral sinir sistemine yay›l›m (kranial BT/MR ve BOS sitolojisi ile)
araflt›r›lmal›d›r. Nazofarenks, paranasal sinüsler, orta kulak, mastoid bölge ve pterigoid-intratemporal fossada yer
alan tümörler paramenengeal tümörler olarak tan›mlan›r.
Gövde yerleflimli sarkomlarda lokal nüks ve uzak yay›l›m
s›kt›r. Bölgesel lenf nod tutulumu nadirdir. Intratorasik,
retroperitoneal ve pelvik yerleflimli sarkomlar tan› ald›klar›nda genellikle büyük boyutlara ulaflm›fllard›r. Bu tümörlerde lokal nüks oran› yüksektir. Perineal ve perianal bölge yerleflimi nadirdir, ancak bölgesel lenf nodlar›na yay›l›mlar› s›kt›r. Karaci¤er ve safra yollar›nda, beyin, trakea,
kalp, meme ve overde de yerleflim bildirilmifltir (1,11).
TANI
Klinik belirti ve bulgular
Tümörün yerleflim yerine farkl› belirti ve bulgular görülür.
En s›k bulgu ço¤unlukla a¤r›s›z olan fliflliktir. Primer yerleflim yerine göre belirti ve bulgular Tablo 2’de belirtilmifltir.:
Tan› ve evreleme
Kesin tan› tümör dokusunun histopatolojik incelenmesi ile
konur. Bafl boyun tümörlerinde direkt grafi, BT veya MR
ile tümör, kemik erozyonu varl›¤›; paramenengial tümörlerde kranial BT/MR ile intrakranial uzan›m ve kafa taban› tutulumu araflt›r›l›r. Abdomen veya pelvik tümörlerde
ultrason, oral ve intravenöz kontrastl› BT tan›ya yard›mc›d›r. Mesane tümörlerinde sistouretrogamlar yararl›d›r.
Metastaz taramas›nda akci¤er grafi ve BT, kemik sintigrafisi, ileri evrelerde kemik ili¤i aspirasyon ve biopsisi, paramenengeal yerleflimde BOS sitolojik tetkiki istenir. Her
hastada tedavi öncesi tam kan say›m›, formül, karaci¤er ve
böbrek fonksiyon testleri, elektrolitler istenmelidir.
Ekstremite tümörlerinde ve paratestiküler tümörlerde bölgesel lenf nodu araflt›r›lmas› yap›lmal›d›r.
Evrelemede Amerika Birleflik Devletlerindeki çok merkez-
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Tablo 2. Rabdomiyosarkomda primer yerleflim yerine göre s›k görülen belirti ve bulgular
Yerleflim yeri
Bafl ve boyun
Orbita
Paranasal sinüs
Nazofarinks
D›fl/ orta kulak
Boyun
Genitoüriner
Testis
Mesane/Prostat
Vajen ve uterus
Ekstremite
Retroperiton

Belirti ve bulgular
Proptozis, strabismus, konjuktival kitle, oküler sinir tutulumu
Tek tarafl› burun ak›nt›s›, epistaksis, a¤r› ve flifllik, sinüzit
Epistaksis, a¤r›, disfaji, rinolali, tinnitus, kafa çiftleri tutulumu, sinüzit
Kanl› ve/veya pürülan ak›nt›, otitmedia, d›fl kulak yolunda kitle, periferik fasiyal sinir tutulumu,
kulak a¤r›s›
Kitle, disfaj›, ses k›s›kl›¤›
A¤r›s›z, paratestiküler kitle
Hematüri, üriner t›kan›kl›k, yineleyen üriner enfeksiyonlar
Vajen veya serviks aç›kl›¤›ndan sarkan polipoid (üzüm salk›m›) kitle, ak›nt›, kanama
A¤r›s›z kitle
Kar›n a¤r›s›, barsak t›kan›kl›¤›, kar›nda kitle

Tablo 3: IRS Gruplama Sistemi (1972)

Tablo 4. Rabdomiyosarkomda TNM evreleme sistemi

Grup
I

T1: Kaynakland›¤› bölgelerde s›n›rl› tümör
T2: Kaynakland›¤› bölgeyi aflm›fl tümör
a ≤ 5cm çapta tümör
b > 5cm çapta tümör
NO: Bölgesel lenf bezlerinde klinik veya radyolojik tutulum yok
N1 : Bölgesel lenf bezleri klinik veya radyolojik olarak tutulmufl
MO: Uzak metastaz yok
M1 : Uzak metastaz var
Evre I: T1a, T1b; N0; M0
EvreII: T2a, T2b; N0; M0
EvreIII: T1a, T2a, T1b, T2b; N1; M0
EvreVI: T1/2 a/b, N0/1; M1

II

III
IV

Tam ç›kar›lan tümör (Makroskopik/mikroskopik
kal›nt› yok)
Makroskopik ç›kar›lan tümör
a. mikroskopik kal›nt›
b. Lenf nod tutulumu
c. Mikroskopik kal›nt› + Lenf nod tutulumu
Lokalize, makroskopik kal›nt› olan tümör
Metastatik hastal›k

Tablo 5 : IRS Evrelemesi (IRS IV) ve gruplama ile iliflkisi
Evre
1

3

Yerleflim
Orbita
Nonparamenengeal baflboyun
Mesane prostat d›fl› genitoüriner bölge
Mesane/prostat
Ekstremite
Kranial paramenengeal
Di¤er
Evre II gibi

4

Metastatik tüm hastalar

2

TNM
T1/2, a/b,N0/1/x,Mo

T1/2, a,N0/x,Mo

T1/2,aN1,bN0,Mo
T1/2, a/b, No/1,M1

li Rabdomyosarkom Çal›flmas›n›n (Intergoup Rhabdomyosarcoma Study- IRS) gruplama sistemi veya Avrupa çal›flmalar›nda kullan›lan TNM (tümör, lenf nodu, metastaz) s›n›flamas› kullan›l›r. Son y›llarda IRS, IRS-IV çal›flmas›nda yerleflim bölgeleri, TNM sistemi ve gruplamay› içeren
bir evreleme sistemi kullan›lm›flt›r. Bu s›n›flamalar k›salt›lm›fl olarak Tablo 3,4,5 de belirtilmifltir. IRS V çal›flmas›nda yerleflim bölgesi, TNM s›n›flamas›, gruplama, evreyi
içeren risk s›n›flamas› (tablo 6) kullan›lm›flt›r.

Grup
I,II,III

I,II,III
(≤ 5 cm, No)

I,II,III (≤ 5 cm, N1)
(>5 cm)
IV

AYIRICI TANI
Rabdomyosarkom ay›r›c› tan›s›nda onkolojik ve nononkolojik nedenler düflünülmelidir.
Nononkolojik nedenler aras›nda travma baflta gelir. Genelde bir çarpma öyküsü vard›r. Genellikle hematoma ba¤l›
kitle yumuflak ve ekimotiktir. Sarkomlarda ise genellikle
travma öyküsü yoktur, a¤r›s›z, sert, cilt üstünde renk de¤iflikli¤i olmayan ve zaman içinde büyüme gösterebilien kitlelerdir. Sistit, mesane rabdomiyosarkomu ile nadiren kar›flabilir. Lipom, rabdomiyom, nörofibrom gibi benign lez-
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Tablo 6: IRS-V’te risk s›n›flamas›-evre, grup, yerleflim bölgesi,TNM iliflkisi
Risk
Düflük: lokalize, embryonal
A: Evre 1 ;grup1,2 iyi yerleflim, grup III orbita
Evre 2,grup1,iyi olmayan yerleflim,
B: Evre 1, grup2,, iyi yerleflim; grup III orbita,
Evre 1, di¤er grup III orbita d›fl› iyi yerleflim
Evre 2, grup 2, iyi olmayan yerleflim
Evre 3, grup 1,2 iyi olmayan yerleflim
Orta: lokalize, embryonal
Evre 2, grup 3, iyi olmayan yerleflim
Evre 3, grup 3, iyi olmayan yerleflim
Evre1,2,3, Grup 1,2,3
Lokalize alveolar/indiferansiye
Evre1,2,3, Grup 1,2,3, herhangi yerleflim
Metastatik embryonal
Evre 4, Grup 1-4, herhangi yerleflim, <10 yafl,
Yüksek: Metastatik Ta/b,No/1, M1
Evre 4, grup 4, herhangi yerleflim, ≥ 10 yafl, embryonal
Evre 4, grup 4, herhangi yerleflim, alveolar/ indiferansiye

Ta/b,No,Mo
Ta, No,Mo
Ta, N1, Mo
Ta/b,No/1,Mo
Ta, No, Mo
TaN1, TbNo, Mo
Ta, No, Mo
TaN1, TbNo, Mo

Ta/b, No/1, Mo
Ta/b,No/1, M1

Tablo 7.Rabdomiyosarkomda baz› kombine kemoterapi flemalar›
VA
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg2 / hf x 4 hf
AMD 1.5 mg /m2 (max. 2 mg) 1 and 4. hf
veya
VCR 1.5 mg/m2/hf.x 6 hf.
AMD 0.015 mg/kg/g x 5 g
VCR 2 mg/m2 (max. 2 mg)
Pulse VAC
VCR 1.5 mg/m2(max.2 mg)
AMD 0.015 mg/kg/g x 5 g
CYC 10 mg/kg/g x 3 g
VACA
Veya
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg)
AMD 1.5 mg/m2 (max. 2 mg)
CYC 250 mg/m2/g x 5-7 g
g = gün, hf = hafta

Intensive pulse. VAC (IRS-IV)
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg) / hf. x 9 veya 6hf.
AMD 0.015 mg/m2 (max. 0.5 mg)g x 5 g,
3 hf bir x 3 or x 2
CYC 2.2 g/m2, 3 hf. bir x 3 veya x 2
VADRC
ADR 30 mg/m2/g x 2 g
CYC 10 mg/kg/g x 3 g

VCR 1.5 mg/m2/hf, 1-4.hf
ADR 30 mg/m2/hf x 2, 1 ve 7.hf
CYC 1200 mg/m2, 1, 4 ve 7.hf
AMD 0.05 mg/m2/g x 3, 4. hf

yonlarla kar›flabilir; kozmetik veya fonksiyon bozuklu¤u
yapm›yacaksa kitle cerrahi olarak total ç›kar›l›r ve histolojik tan› konur. Nadiren myositis ossificans, piyojenik miyozit, enflamatuar miyofibrohistiositik proliferasyon gibi
benign lezyonlarla kar›fl›r. Enflamatuar miyofibrohistiositik proliferasyon, mesanede hematüri, dizüri araflt›r›l›rken
görülebilen ülsere, hemorajik, polipoid bir lezyondur.
Rabdomiyosarkom ay›r›c› tan›s›nda non-Hodgkin lenfoma,
nöroblastom, yumuflak dokunun Ewing Sarkom ailesi tümörleri, kloroma (akut myeloid lösemi=AML), Langerhans hücreli histiositoz da akla gelmelidir.

PROGNOST‹K FAKTÖRLER
Prognostik faktörlerin bilinmesi, klinik çal›flmalarda riske
göre tedaviyi olas› k›lar. Buna göre düflük riskte morbiditesi daha az olan bir tedavi, yüksek riskte daha yo¤un tedavi seçilebilir. IRS V de riske göre tedavi planlanm›flt›r.
Metastaz varl›¤›, evre, yerleflim yeri, histolojik alt tip, ilk tedaviye yan›t ve yafl prognostik faktörlardir (1,2,3,10). Tüm
olgularda 5 y›ll›k sa¤kal›m %70’lerde iken metastatik olgularda %20 kadard›r. Grup I tümörler, grup II den ve grup
III den daha iyi gidifllidir. Alveoler tip ve indiferansiye sarkom kötü gidifllidir. Orbital ve paratestiküler yerleflim çok
iyi prognoza sahiptir, ancak ekstremite yerleflimli olgularda

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

087

Tablo 8. Rabdomiyosarkomda ifosfamid içeren baz› kemoterapi rejimleri
IVA (SIOP MMT-89)
IFO 3 g/m2/g x 3 g
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg)
AMD 1.5 mg/m2 (max. 2 mg)
IVA (SIOP MMT-95)
IFO 3 g / m2 / g x 2 g
VCR 1.5 mg/m2 (max.2 mg)
AMD 1.5 mg / m2 (max.2 mg)

VAIA ( ICS RMS-88)
IFO 2 g / m2 / g, 1, 4 ve 7. hf
AMD 1.5mg/m2 (max.2 mg) 1 ve 7. hf
VCR 1.5mg/m2 (max.2mg), 1,2,3,4 ve 7.hf
ADR 40 mg/m2/g x 2, 4.hf

Intensive pulse. VIE (IRS-IV)
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg) / hf. x 9 veya 6hf.
AMD 0.015 mg/m2 (max. 0.5 mg)g x 5 g,
3 hf bir x 3 or x 2
3 hf bir x 3 or x 2
IFO 1.8 g/m2, 3 hf bir x 3 veya x 2

VAIA (CWS-86)
IFO 3 g/m2/g x 2 g, 1, 4 ve 7.hf
AMD 0.5 mg/m2/g (max .0.5 mg)x3 g,1 ve 7 .hf
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg), 1,2,3,4 ve 7.hf
ADR 40 mg /m2 / g x 2, 4.hf
EVAIA (CWS-91)
IFO 2g / m2 / g x 3 g, 1,4,7 ve 10.hf
VP-16 150 mg / m2 / g x 3 g, 1,4,7 ve 10. hf
ADR 20 mg / m2/g x 3 g, 1 ve 7. hf
AMD 0.5 mg / m2 / g x 3 g, 4 ve 10. hf
VCR 1.5 mg / m2 / 1.g, 1,4,7 ve 10. hf
CEVAIE
CARBO 500 mg / m2 , 1. hf
EPI 150 mg /m2, 1. hf
IFO 3 g/m2/g x 3 g, 4 ve 7.hf
AMD 1.5 mg/m2/g (max.2 mg), 4. hf
VP-16 200 mg/m2/g x 3, 7. hf
VCR 1.5 mg/m2(max. 2 mg), 1,2,3,4,5,7 ve 8. hf
Intensive pulse. VAI (IRS-IV)
VCR 1.5 mg/m2 (max. 2 mg) / hf. x 9 veya 6hf.
AMD 0.015 mg/m2 (max. 0.5 mg)g x 5 g,
IFO 1.8 g/m2, 3 hf bir x 3 veya x 2

Tablo 9. Çeflitli Amerika ve Avrupa Rabdomiyosarkom Çal›flmalar›nda
grup/TNM ye göre 5 y›ll›k sa¤kal›mlar›n karfl›laflt›r›lmas›
Grup
Çal›flmalar
IRS-I
IRS-II
IRS-III
ICS RMS-79
ICS RMS-88
CWS-81
CWS-86

I
83
81
93
83
95
93
100

II
70
80
81
68
70
85
89

III
52
65
73
55
65
61
71

TNM evresi
SIOP-84
SIOP-89

86
80

62
60

44
58

IRS = Intergroup RMS çal›flmas›, ICS = ‹talyan kooperatif Çal›flmas›,
CWS= Alman Yumuflak Doku Çal›flmas›, SIOP = ‹nternasyonal Pediatrik Onkoloji Derne¤i

prognoz kötüdür.1-9 yafl aras›ndaki çocuklarda prognozun
< 1 yafl ve >10 yafltan daha iyi oldu¤u bildirilmifltir (10).

hastan›n yafl› dikkate al›narak cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulan›r.

TEDAV‹
Çocukluk ça¤›n›n en s›k görülen yumuflak doku tümörü
olan rabdomiyosarkomlarda cerrahi ve/veya radyoterapiden oluflan lokal tedaviye, sistemik kemoterapinin eklenmesi ile sa¤kal›m % 20’lerden % 70’lere ç›km›flt›r.
Tümörün yerleflim yeri, evresi, histopatolojik alt tipi ve

Tedavide Genel Prensipler
Cerrahi tedavide amaç tümörün tam olarak ç›kar›lmas›d›r.
Ancak bu organ kayb›na, kozmetik veya ifllevsel bozuklu¤a
yol açmamal›d›r. Bu durumda tümör önce kemoterapi +
radyoterapi ile küçültülür, sonra cerrahi olarak ç›kar›l›r.
‹lk eksizyon sonras› makroskopik veya mikroskopik kal›n-
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Tablo 10. Çeflitli Amerika ve Avrupa Rabdomiyosarkom Çal›flmalar›nda primer yerleflim bölgesine göre 5 y›ll›k
sa¤kal›mlar›n karfl›laflt›r›lmas›
IRS III
Primer yerleflim

n

%

n

Orbita
Bafl-boyun
Parameningeal
Genitoüriner,
Mesane-prostat
Genitoüriner,
Mesane-prostat d›fl›
Ekstremite
Di¤er

107
106
134

95
78
74

21
26
30

104

81

158
156
147

89
74
67

SIOP-84
%

CWS-86

ICS-88

n

%

n

%

89
71
58

24
18
42

92
71
68

20
25
23

73
74
65

14

78

21

90

16

80

32
23
37

87
61
45

28
11
21

100
91
58

24
10
41

94
45
59

IRS = Intergroup RMS çal›flmas›, ICS = ‹talyan kooperatif Çal›flmas›, CWS = Alman Yumuflak Doku Çal›flmas›,
SIOP = Uluslararas› Pediatrik Onkoloji Derne¤i Çal›flmas›

Tablo 11. ‹stanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal›nda tedavi
edilen Rabdomiyosarkom olgular›n›n demografik özellikleri ve tedavi sonuçlar›
Demografik veriler:
Erkek:k›z 1:1
Median yafl 5 yafl (5 ay-18 yafl)
Grup
Evre
Histoloji
Grup 1
% 20
Evre 1 % 29
Alveolar/indiferansiye sarkom % 37
Grup 2
% 12
Evre 2 % 15
Embryonal, botrioid % 63 (botrioid % 16)
Grup 3
% 60
Evre 3 % 48
Grup 4
% 8
Evre 4 % 8
Yerleflim bölgelerinin da¤›l›m›:
Baflboyun % 35 (paramenengeal % 21, orbita % 6, NPMBB % 8)
Genitoüriner traktus % 28 (paratestiküler % 12, vagen uterus % 7, mesane prostat % 9)
Ekstremite % 20
Gövde ve di¤er % 17
Genel sa¤kal›m 7 y›l % 61
Prognostik faktörler:

Grup (p=.00001, gr 1,2,3,4, s›ras›yla % 100,50,48,0)
Evre (p=.00001, evre 1,2,3,4, s›ras›yla % 100,66,62,0)
Yerleflim bölgesi (p=.0172, orbita ve NPMBB % 100, paramenengeal
% 42, paratestiküler % 90, vagen uterus % 80, mesane prostat % 51, ekstremite % 27,
gövde ve di¤er % 50)
Histoloji (p=.15, alveolar % 49, embryonal % 70, botrioid %46)

t› varsa, reeksizyon düflünülmelidir. Bu ifllemin ilk cerrahiden sonra ilk 30 gün içinde yap›lmas› uygundur. ‹lk cerrahide tümör boyutunu küçültücü (debulking) cerrahilerin
prognoza olumlu etkisi gösterilememifltir (12).
‹kincil bak›fl cerrahisi kemoterapi ile küçülen tümörü tam
veya mümkün oldu¤u kadar küçültüp radyoterapi sahas›n›
küçültmek, tam ç›karmada baz› yerleflimlerde ve protokolde
radyoterapiyi elimine etmek, kemoterapi ve radyoterapi

sonras› kalan kitle varsa onu tam ç›karmak, tedavi sonras›
oluflan yan›t›n histolojik verifikasyonu amac›yla yap›l›r.
SIOP – MMT 84 (Uluslar aras› Pediatrik Onkoloji Derne¤i –malign mezankimal tümör protokolü) protokolünde
kemoterapiye tam yan›t al›nan ve radyoterapi verilmeyen
hastalar›n yaklafl›k yar›s›nda lokal nüks saptanm›flt›. Tam
yan›t al›nan ve biyopsi ile kan›tlanan veya kan›tlanamayan hastalar aras›nda da prognoz aç›s›ndan anlaml› fark
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saptanmam›flt›r. Bu nedenle IRS grup III tümörlerde kemoterapi ile tam yan›t al›nsa da radyoterapi uygulamas›n› benimsemifl ve lokal nüks oran› bu çal›flmalarda daha
düflük olmufltur. IRS V çal›flmas›nda ikincil bak›fl cerrahisinin bafllang›çta rezektabl olmayan tümörlerde lokal
nüksü ve lokal radyoterapi dozunu düflürmeye etkisi araflt›r›lmaktad›r.
Ekstremite yerleflimli ve paratestiküler (özellikle > 10yafl)
tümörlerde bölgesel lenf bezi örneklemesi yap›lmal›d›r.
Radyoterapi: Rabdomiyosarkom orta derecede radyoduyar
bir tümördür. Tam ç›kar›lm›fl (grup 1); iyi histolojili (alveoler tip d›fl›nda) tümörler d›fl›nda tüm olgulara 40-50 Gy
dozunda radyoterapi uygulan›r. Mikroskopik kal›nt› tümörde 41.4-45 Gy, makroskopik kal›nt› tümöre 50.4-54
Gy radyoterapi uygulanabilir. Radyoterapi genellikle neoadjuvant kemoterapi sonras› 9-12. haftada verilir (13).
Radyoterapiyi geciktirmek, lokal kontrolu azaltabilir.
IRS IV de grup III tümörlerde hiperfraksiyone radyoterapi (2 x 110 cGy/gün, total 59.4 Gy), konvansiyonel radyoterapiyle (180 cGy/gün, total 50.4 Gy) randomize edilmifl,
ancak iki grup aras›nda anlaml› fark gözlenmemifltir (14).
IRS V de grup II embryonal tümörlerde 36 Gy, grup III de
45 Gy RT verilmesi planlanm›flt›r (1,10).
Kemoterapi: Her olguya yafl, evre ve histolojik alt tipine
göre ortalama 1 y›l kemoterapi uygulan›r. En s›k kullan›lan ilaçlar vinkristin, aktinomisin-D, siklofosfamid, adriamisindir. Ayr›ca ifosfamid, etoposid, sisplatin, karboplatin de etkili bulunmufltur. Evre IV hastalarda pencere faz›nda denenen topotekan ile yüksek objektif yan›tlar (%45)
elde edilmifltir. Yine vinkristin ve irinotekana yüksek yan›t
saptanm›flt›r. IRS V çal›flmas›nda orta ve yüksek riskli
hastalarda topotekan ve irinotekan›n etkinli¤i araflt›r›lmaktad›r.
Çokmerkezli Çal›flmalarda Tedavi Sonuçlar›
Rabdomiyosarkomda Avrupa ve Amerika’da yürütülen çok
merkezli çal›flmalardan önemli sonuçlar elde edilmifltir.
“Intergroup Rhabdomyosarcoma Study” (IRS) Sonuçlar›
Amerika Birleflik Devletlerinde, 1972’den beri yürütülen
çok merkezli “Intergroup Rhabdomyosarcoma Study”
(IRS) çal›flmalar›nda, prognostik faktörler ve tedavi konusunda önemli bilgiler elde edilmifltir. Avrupa’da da yine
çok merkezli çal›flmalar yürütülmüfltür.
IRS çal›flmalar›nda:
• Evre
• Yerleflim bölgesi
• Histolojik alt grup
• Tedaviye yan›t
• Yafl›n
prognostik önemi gösterilmifltir..
1972-1978 aras›nda yürütülen IRS-1 çal›flmas›nda cerrahi sonras› yap›lan klinikopatolojik bir evreleme sistemi
olan gruplama sistemi kullan›lm›flt›r (Tablo 3).
IRS –1 çal›flmas› sonucuna göre:
Grup 1 tümörlerde radyoterapi gerekmedi¤i,
Grup 2’de Vinkristin ve aktinomisin (VA) kombinasyonu-
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nun siklofosfamid eklenen VAC kombinasyonu ile eflit etkinlikte oldu¤u,
Grup 3 ve 4’de VAC’a adriamisin eklenmesinin ek yarar
sa¤lamad›¤›,
Orbital yerleflimin iyi, alveolar ve ekstremite yerlefliminin
kötü oldu¤u,
Paramenengeal RMS’da sonuçlar›n kötü oldu¤u (2 y›ll›k
RFS % 33, menengeal nüks oran› % 23).
40-55 Gy radyoterapinin iyi kontrol sa¤lad›¤› bildirilmifltir (15)..
1978-1984 aras›nda yürütülen IRS-II sonucunda:
Grup I ve II’de 1 y›l VA kemoterapisinin etkin oldu¤u,
Grup III ve IV’de 2 y›l daha yo¤un VAC tedavisi ile IRSI’e göre RFS’nin artt›¤›,
Orbital ve nonparamenengeal baflboyun yerlefliminde sonuçlar›n iyi oldu¤u,tedavinin azalt›labilece¤i,
Özel pelvik bölgelerde (mesane, prostat) radyoterapinin
gecikmesinin olumsuz oldu¤u,
Paramenengeal RMS’da MSS radyoterapisi ve üçlü intratekal tedavi ile sonuçlar›n IRS-I’e göre daha iyi oldu¤u (2
y›l RFS % 63, menengeal nüks % 6) saptanm›flt›r (16).
1984-1991 y›llar› aras›nda yürütülen IRS-III çal›flmas›nda (17):
Grup I , II kötü histolojide (alveolar) daha yo¤un tedavi
(VAC’a ADR, CDDP eklenmesi),
Grup III orbita, nonparamenengeal baflboyun RMS’ de daha az yo¤un tedavi,
Grup II paratestiküler RMS’de daha az ilaçl› tedavi (CTX
verilmemesi),
Mesane yerleflimli RMS’de radikal cerrahi gereksinimini
azaltmak gayesi ile daha yo¤un kemoterapi + RT ,
Orbita ve nonparamenengeal yerleflim d›fl›nda grup III ve
IV olgularda yo¤un kemoterapi (VAC/VadrC’a sisplatin ve
VP-16 ilavesi), ikincil bak›fl cerrahi ile kal›nt› tümörün ç›kar›lmas› ve patolojik yan›t konfirmasyonu, k›sm› yan›t
al›nan olgularda farkl› kemoterapi flemalar› ile (Adr +
DTIC, Act-D + DTIC, Act-D + VP-16 ile reindüksiyon)
tam yan›t al›nma oran›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Grup I iyi histoloji d›fl›nda tüm hastalarda RT kullan›lmas›,
‹ntrakranial uzan›m› olmayan paramenengeal RMS’de lokalize RT kullan›lmas›
Grup IV’de primer ve metastatik odaklara RT verilmesini
ile, sonuçlar›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
IRS-III’ün sonuçlar› flöyle özetlenebilir:
Genel sa¤kal›m IRS-II’ye göre artt› (5 y›l S % 71 vs. %
63, p<.001).
Grup I iyi histoloji hastalarda 1 y›l VA ile sonuçlar VAC ile
benzerdi (5 y›l PFS % 83 vs % 76), o nedenle VA yeterli
bulundu.
Grup II, iyi histolojili orbita, paratestiküler, NPMBB d›fl›
yerleflimlerde, tedaviye Adriamisin eklenmesinin yarar› konusunda sonuca var›lamad› (VA vs VAAdr).
IRS III’de orbita, özel pelvik bölge ve NPMBB d›fl›ndaki
Grup III olgularda, IRS II’ye göre daha yo¤un olan kemo-
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Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
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1
2
3
4

%
%
%
%

6
29
54
11

Histoloji
Alveolar/indiferansiye sarkom % 34
Embryonal %53
Botrioid
%7
Pleomorfik % 5

Yerleflim bölgelerinin da¤›l›m›:
Baflboyun % 49 (paramenengeal % 24, orbita, % 5, NPMBB % 20)
Genitoüriner traktus % 13 (paratestiküler % 3, vagen uterus % 2, mesane prostat % 8)
Ekstremite % 15
Gövde % 7
Di¤er % 16

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

1
2
3
4

%6
% 29
% 54
% 11

Histoloji
Alveolar/indiferansiye sarkom % 19.6
Embryonal %80.4

Yerleflim bölgelerinin da¤›l›m›:
Baflboyun % 31
Genitoüriner traktus % 22
Ekstremite % 10
Di¤er % 37

terapi rejimleriyle daha iyi sonuç al›nd› (5 y›l PFS % 62 vs
% 52); ancak 4-7 ilaçl› tedavi rejimleri aras›nda fark saptanmad›.
Grup IV hastalarda daha yo¤un tedaviler kötü prognozu
düzeltemedi.
1991-1997 aras›nda yürütülen IRS-IV’de Avrupa’da kullan›lan TNM (tümör boyutu, lenf nodu tutulumu, metastaz
varl›¤›) evrelemesi ile karfl›laflt›rmalar› kolaylaflt›ran ve
yerleflimin prognostik önemini de içeren bir cerrahi öncesi
evreleme sistemi kullan›lm›flt›r (Tablo 5).
IRS-IV’ün amac› ve sonuçlar› flöyledir:
Grup I/II embryonal histolojili paratestiküler ve orbita
yerleflimli hastalar ve metastatik hastalar d›fl›nda, tüm
hastalarda üç kemoterapi rejimi: VAC (vinkristin, aktinomisinD ve siklofosfamid), VAI (vinkristin, aktinomisinD ve
ifosfamid), ve VIE (vinkristin, ifosfamid ve etoposid), ile
randomize edildi; her üç grupta da sonuçlar benzer bulundu (3 y›l FFS % 75vs 77vs 77, p=.42), VAC halen alt›n
standard olarak kabul edildi (18) (flekil 1) .
IRS IV’de nonmetastatik orta riskli (Evre 1, grup 1 grup
II No ve evre 1, grup III orbita d›fl›ndaki hastalar) embryonal RMS olgularda IRS III’e göre sa¤kal›mda anlaml›
art›fl elde edildi (4 y›l FFS % 68 vs % 78, p<.01). Bu art›flta siklofosfamid dozunun IRS III deki 1 g/m2 yerine 2.2
g/m2 olarak yükseltilmesinin rolü oldu¤u düflünüldü. Olgu-

lar›n gruplara göre daha detayl› analizinde sonuçlar› evre
1, grup 1,2 ‘de daha iyi oldu¤u, bu hastalar›n IRS III’de
VA al›rken, bu çal›flmada VAC ald›¤› ve iyi sonuçlar›n siklofosfamid eklenmesine ba¤l› olabilece¤i bildirildi (19,20).
Lokal kontrolu art›rmak amac›yle grup III hastalarda
konvansiyonel radyoterapi ile hiperfraksiyone radyoterapi
randomize edildi, iki grup aras›nda anlaml› fark bulunmad› (iki grupta da 5 y›l FFS % 73 ve sa¤kal›m % 77) (13).
Metastatik hastalarda melfalan, vinkristin kombinasyonunun etkinli¤i, ifosfamid-etoposid ve ifosfamid-doksorubisin
kombinasyonu ile karfl›laflt›r›ld›. Melfalan kolunda sa¤kal›m, di¤er kollardan düflük; toksisite ve ikincil malignite
oran›n›n ise di¤er kollardan yüksek oldu¤u saptand› (21).
IRS-IV’de nonmetastatik hastalarda prognostik faktörler
incelendi¤inde, afla¤›daki faktörlerin prognostik önemi (3
y›ll›k FFS’e göre %) saptand› (10):
Evre (1 vs 2 vs3; 86 vs 80 vs 68, p<.001)
Grup (1 vs 2 vs 3;83 vs 86 vs 73, p<.001)
Yerleflim bölgesi ( orbit, NPMBB, mesane prostat d›fl› genitoüriner bölge iyi, p<.001)
Histoloji (Embryonal vs alveolar vs indiferansiye; 83 vs 66
vs 55 , p<.001)
Yafl (< 1 yafl vs 1-9 vs > 10 yafl; (55 vs 83 vs 68, p<.001)
Risk grubu ve histoloji (Embryonal düflük risk vs orta risk,
alveolar düflük risk vs orta risk)
Grup 1 paratestiküler tümörlerde, 10 yafl ve üstü hastalar-
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fiekil 1. Rabdomiyosarkom IRS-IV protokolu
‹NDÜKS‹YON
hf
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6
9
12
16
__________________________________________________________________________________
v
v v
v v
v v
v v
v v
v
v
v
v
v
A
A
A
C
C
A
C
C
C
C
* veya VAI or VIE
‹DAME (4 siklus)
20
23
28
55
__________________________________________ ..................____________
v
v
v
v
v v
STOP
A
A
C
C
I = Ifosfamid 1.8 g/m2/gx 5
V= vinkristin 1,5 mg / m2
Act - D= aktinomisin D 15 mg/kg/gx 5
E= etoposid 100 mg/m2/gx 5
C= siklofosfamid 2.2 g/m2

da 3 y›l FFS > 10 yafla göre anlaml› olarak düflük bulundu (%63 vs % 90). Retroperitoneal lenf nodlar› tutulumunun radyolojik olarak de¤erlendirildi¤i IRS IV’de, baz› olgularda lenf nod tutulumunun atlanabildi¤i düflünüldü.
IRS V’de adolesanlarda retroperitoneal lenf nod örneklemesi önerildi (10).
Metastatik hastalar›n prognozu kötü olmakla birlikte, IRS
III ve IV sonuçlar›na göre, 10 yafl alt› embryonal hastalarda sonuçlar 10 yafl üstü embyonalden ve alveolar-indiferansiye sarkomlardan daha iyi bulundu (5 y›l S % 60 vs % 30).
IRS-V çal›flmas›nda tedaviler risk s›n›flamas›na göre planland› (Tablo 6). IRS-V ‘de uygulanan tedavi program› flöyledir (10):
Düflük riskli A alt grubundaki hastalara VA, B alt grubundaki hastalara VAC kemoterapisi verilmektedir.
Orta riskli hastalar VAC ve VAC ile alterne vinkristin, topotekan ve siklofosfamid (VTC) aras›nda randomize edilmifllerdir.
Metastatik hastalarda ise irinotekan tedavi bafl›nda “pencere faz›” olarak verilmekte, yan›t verenler 4 kür daha irinotekanl› tedavi, devam›nda da VAC almaktad›rlar.
Evre 1, grup 1, iyi yerleflimli, herhangi boyutta, No olgular ve evre 2, grup 1, < 5 cm,No olgular d›fl›nda tüm olgulara radyoterapi uygulanmaktad›r.
IRS V de orbital tümörlerde yo¤un VA kemoterapisi, grup
II embryonal tümörlerde 36 Gy, grup III de 45 Gy RT verilmesi planlanm›flt›r.
Avrupa Çok Merkezli Çal›flma Sonuçlar›
Avrupa’da Uluslararas› Pediatrik Onkoloji Derne¤inin (SIOP), Alman (CWS), ‹talyan Gruplar›n›n protokolleri ile
Amerika’da uygulanan IRS protokolleri aras›nda baz›
farkl›l›klar vard›r. SIOP çal›flmalar›nda radyoterapinin
yan etkilerinden kaç›nmak için kemoterapi ile yok olan veya küçülerek cerrahi ile tam ç›kar›lan (cerrahi s›n›rlar ne-

gatif olan) tümörlere radyoterapi verilmemesi benimsenmifl, ancak lokal nüks oranlar› IRS çal›flmalar›ndan yüksek olmufltur. SIOP çal›flmalar›nda TNM evrelemesi esas
al›nm›flt›r (tablo 4).
Avrupa çal›flmalar›nda da önceleri vinkristin, aktinomisin D,
siklofosfamid, adriamisinli kemoterapi protokolleri kullan›lm›flt›r ( Tablo 7). 1980 sonlar›nda ifosfamidin yumuflak doku sarkomlar›nda etkinli¤inin gösterilmesinden sonra, ifosfamid Avrupa protokollerinde s›k kullan›lm›flt›r. Alman Yumuflak Doku Çal›flma Grubu CWS-86 protokolunda ifosfamid içeren VAIA ile, CWS-81’de kullan›lan siklofosfamid
içeren VACA’ya göre daha yüksek yan›tlar elde etmifllerdir
(%71 vs %55) (22,23). SIOP MMT-84’de de IVA ile tam
yan›t oran› (%59), o döneme kadar SIOP çal›flmalar›nda
al›nan en yüksek sonuç olarak bildirilmiflti (24). Tablo 7 ve
8 de çeflitli kemoterapi kombinasyonlar› görülmektedir.
Sisplatin ve karboplatin içeren rejimlerle de % 30-40 oran›nda yan›tlar bildirilmifltir (24). Avrupa Gruplararas› Çal›flmas› (European Intergroup Study-EIS) MMT-4 de metastatik hastalarda karboplatin ve epirubisinle % 53 oran›nda yan›tlar al›nm›flt›r (25).
SIOP ve Alman Gruplar› yüksek riskli rabdomiyosarkomda, evre 4 yumuflak doku protokolu olan alt› ilaçl› CEVAIE (tablo 8 ) kemoterapi protokolunu ortak kullanmakta,
SIOP bu protokolu IVA ile karfl›laflt›r›rken, Alman-‹talyan
Grubu VAIA ile karfl›laflt›rmaktad›r. Alman-‹talyan Grubu
radyoterapiyi 9. hafta, SIOP grubu ise 17.haftada uygulamaktad›r. Alman-‹talyan Grubunun ICS-CWS-96 tedavi
flemas› flekil 2 de belirtilmifltir. Bu protokol histoloji, yerleflim yeri ve TNM’ye dayanan risk gruplar›na göre düzenlenmifltir .
Tablo 9 ve 10 da Amerika ve Avrupa çok merkezli çal›flmalar›nda evre ve yerleflim yerlerine göre sa¤kal›m sonuçlar› karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir.
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fiekil 2. Lokalize rabdomiyosarkom, ekstraskeletal Ewing sarkom ailesi tümörleri, sinoviyal sarkomda CWS - 96 protokolu flemas›

Düflük risk
1 pT1 (1)

VA VA

Standard risk
pT2 (1)
pT3 , NPM, NBP
orbita . (1)

VA

VA
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IVA IVA
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histoloji

RT yok
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IVA

IVA IVA

IVA IVA

ve HTY
Yüksek risk
Tüm: N1
CEVAIE
Tüm:Kötü
Histol. (RMA, IVA
EES,PNET,SS
(SS de VAIA) VAIA
PT3:PM,BP
Ekstremite,di¤er (1)
I
Hafta

IV(A) CEV

IVE

IV(A) IVAd
I
4

IVA

CEV

IVE

IVA IVA

IVAd

Kötü
IVA histoloji,
N1, KY<50% 45 Gy

IVAD

I
1

‹yi histoloji,
IVE KTY ve KY 32 Gy
>50%

CEV

I
7

I
9-12

I
10

I
13

I
16

19

22

IVA

25

(1) ‹yi (iyi histoloji RME) ve No p= cerrahi sonras›
HTY: histolojik tam yan›t KTY= Klinik tam yan›t KY = k›smi yan›t
V: vinkistin:,A= akinomisin D, I = Ifosfamid, C = Karboplatin, E= etoposide, Ad= adriamycin.

Türkiye’de Baz› Merkezlerin Sonuçlar›
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu 2002 ulusal çocukluk ça¤›
kanser kay›tlar›na göre solid tümör ve lenfomal› 1073 hastan›n 81nin (%7.5) yumuflak doku tümörleri oldu¤u; bu
grubun median yafl›n›n 4.7 yafl, erkek/k›z oran›n›n 1.3:1
oldu¤u bildirilmifltir (27)
‹stanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü , Pediatrik Onkoloji Bilim Dal› Sonuçlar›:
‹stanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal›na Eylül 1989- Ocak 2002 aras›nda 95 rabdomyosarkom olgusu baflvurmufl, bunlar›n 9 u konsulte
edilmifl, 86 s› takip ve tedavi edilmifltir. Bu hastalarda y›llara göre modifiye IRS III ve IRS IV (VAC) protokolleri
uygulanm›flt›r.Afla¤›da bu grubun demografik verileri, sa¤kal›m sonuçlar›, prognostik faktörler ve biyolojik çal›flma
sonuçlar› Tablo 11 de verilmifltir (28,29,30).
Bu gruptaki biolojik çal›flmalarda, olgular›n % 36 s›nda
(8/22) p-glikoprotein pozitif saptand›, pozitiflik, indüksiyon
tedavisine yan›t olmamas› ile korrele idi (p=0,03) (31).
PCNA indeksinin yüksek bulunmas› , daha düflük sa¤kal›mla korrele bulundu (p<0,0005) (32). Tümör örneklerinde
immünohistokimyasal yöntemlerle p53 proteinin nükleusta
birikimi 8/42 (%19) olguda saptand› ve bu progresif hastal›k ve düflük sa¤kal›m h›z› ile korrele idi (4). Olgular›n %
7 (1/15)sinde p53 germline mutasyonu saptand› (5).

Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü,
Pediatrik Onkoloji Bilim Dal› Sonuçlar›:
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal›na Ocak 1972- Ocak 1992 aras›nda 255
rabdomyosarkom rapor edilmifltir. Bu hastalarda erkek/k›z oran› 1.6:1, median yafl 5 yaflt›r (15 gün-17 yafl).
Evre, histoloji ve primer yerleflim yeri da¤›l›m› afla¤›da verilmifltir.
Hastalarda y›llara göre VAC, pulse VAC ve modifiye
AVAC (1988 sonras›) tedavileri uygulanm›flt›r.
10 y›ll›k genel sa¤kal›m % 42 dir. Klinik grup (I-II iyi,
p<0.001), yafl (1-5 yafl iyi,p<0.001), yerleflim yeri (orbita ve genitoüriner sistem iyi, p = 0.005), tedavi zaman›
(son 10 y›l iyi, p<0.005) prognostik yönden önemli bulunmufltur (33).
‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji
Bilim Dal› Sonuçlar›
‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim
Dal›nda 1980-1999 aras›nda 51 rabdomiyosarkom olgusu
rapor edilmifltir. Bu hastalarda erkek/k›z oran› 1.8:1, median yafl 4.5 yaflt›r (4 ay-16 yafl). Evre, histoloji ve primer
yerleflim yeri da¤›l›m› afla¤›da verilmifltir.
Hastalarda evreye ve y›llara göre VA, VAC, pulse
VAC/VADRC ve EVAIA tedavileri uygulanm›flt›r. Olgula-
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r›n (özellikle eski y›llarda ve ileri evrelerde) % 67 sinin tedaviyi terk etti¤i veya takipten ç›kt›¤›; takipte kalan 17 olgudan 10 unun hayatta oldu¤u bildirilmifltir (34).
CerrahpaflaT›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal› Sonuçlar›
Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›nda 1980-1995 y›llar› aras›nda baflvuran 77 rabdomiyosarkom tan›l› olgudan, 47 si tedavi edilmifltir. Bu
hastalarda erkek/k›z oran› 2.1:1, median yafl 2.6 yaflt›r (6
ay-13 yafl). Olgular›n % 57 sinin evre 3 ve 4 oldu¤u, % 29
unun baflboyun, % 36 s›n›n genitoüriner traktus, %17 sinin ekstremite, % 9 unun gövde, % 10 unun retroperitoneal yerleflimli oldu¤u bildirilmifltir.
Hastalara IRS protokolleri uyguland›¤›, sa¤kal›m›n grup I
ve II de yüksek (>%90), III de % 31, IV % 34 oldu¤u bildirilmifltir (35).
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal› Sonuçlar›:
1990-2000 y›llar› aras›nda görülen 35 olgunun median
yafl› 6 yafl (2-15 yafl), erkek /k›z oran› 1:1 olarak rapor
edilmifltir. Baflboyun (%31) ve genitoüriner traktus (% 11)
en s›k yerleflim bölgeleriydi. Olgular›n % 57 si grup III ve
IV dü. Olgular y›llara göre de¤iflen IRS protokolleri ile tedavi edilmifllerdi. De¤erlendirilebilen 29 hastan›n 17 sinin
6-108 ayd›r izlendi¤i bildirilmifltir (36).
Türkiye’den baz› merkez sonuçlar› ele al›nd›¤›nda, olgular›n ço¤unun ileri evrede oldu¤u görülmekte, hastalar›n erken evrede tan›nmalar› için gerek toplumu erken hekime
baflvuru için bilinçlendirme, gerekse hekimlerin çocukluk
ça¤› kanserlerinde erken tan› için bilgilendirilmelerinin
önemi ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca en fazla olgu say›s›na
sahip Hacettepe Üniversitesi ve ‹stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitülerinin serilerinde kötü prognoza sahip alveoler ve indiferansiye histolojili olgular›n oran›n›n yüksek oldu¤u dikkati çekmektdir.
Nüks sonras› sa¤kal›m
Nüks sonras› sa¤kal›m % 10-15 civar›ndad›r. IRS çal›flmalar›nda nüks sonras› 5 y›ll›k sa¤kal›m % 17, median yaflam süresi 10 ayd›r. Histoloji ve bafllang›ç evresi nüks olgularda da prognostik bulunmufltur. Botrioid histolojili olgularda 5 y›ll›k sa¤kal›m % 64 iken, embriyonallerde %
26 (p<0.001), alveolar olgularda % 5 olarak bildirilmifltir. Embryonal olgular›n tan›da evre I, grup 1 olgular›nda
nükste sa¤kal›m % 50 iken; tan›da evre 4 olanlarda % 12
olarak bulunmufltur. Evre I, grup 1 olgularda lokal nüks
durumunda 5 y›ll›k sa¤kal›m % 72 iken, uzak metastazlarda sa¤kal›m % 30 bulunmufltur (26).
Yüksek doz kemoterapi ve kök hücre rekonstitüsyonu
(YDK+KHR)
Rabdomiyosarkomda metastatik/yüksek riskli hastalarda
yüksek doz kemoterapi ve kök hücre transplantasyonu çal›flmalar›nda 2-3 y›ll›k sa¤kal›m % 19-44 aras›nda bildirilmifltir. Bu tedavi yöntemini , standard kemoterapi ile
karfl›laflt›ran tek çal›flmada, anlaml› fark saptanmam›flt›r
(10,23, 37).
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SONUÇ:
Rabdomiyosarkomla ilgili klinik çal›flmalar›nda, tedaviler
de randomize edilerek, evrelemenin (gruplama, evreleme,
risk gruplar›) önemi, çeflitli prognostik faktörler (yerleflim
yeri, histoloji, yafl) belirlenmifl, sa¤kal›m % 70’lere yükselmifltir. Amaç riske göre tedavi uygulayarak yan etkileri
azaltmak, sa¤kal›m› art›rmakt›r. Özellikle kötü prognozlu
hastalar için faz I/II ve pencere faz› çal›flmalar›nda çeflitli
yeni ajanlar denenmektedir. Biyolojik çal›flmalarda elde
edilen verilerin de tedavilerde yol gösterici olmas› ümit
edilmektedir.
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