O ri g i na

Osteosarkom Tanılı 119 Hastanın Retrospektif
Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Verisi

l

Re s

Ori ji n al

aþtýrm

a

Ar

Retrospective Analysis of 119 Osteosarcomas
in a Single Centre Experience

Osteosarkomların Retrospektif Değerlendirmesi / Retrospective Anaysis of Osteosarcomas

earch

Meral Günaldı1, Berna Bozkurt Duman2, Vehbi Erçolak3, Çiğdem Usul Afşar4, Semra Paydaş4, Melek Erkişi4, İsmail Oğuz Kara4, Berksoy Şahin4, Gülfiliz Gönlüşen5
1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Birimi, İstanbul,
2
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Adana, 3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa,
4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, 5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet
Giriş: Osteosarkomlar patolog, radyolog, ortopedist, radyasyon onkoloğu ve
medikal onkolog tarafından multidisipliner olarak yönetilmesi gereken bir
hastalıktır. Biz bu çalışmada merkezimizdeki osteosarkom tanılı hastaların
demografik özellikleri ve tedavi modalitelerini incelemeyi amaçladık. Gereç
ve Yöntem: Cukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda
1999-2010 tarihlerinde osteosarkom tanısıyla tedavi almış ve takip edilmiş
hastaların verileri retrospektif olarak araştırıldı. Bulgular: Osteosarkom tanılı 119 hastanın %74 ü erkek, %26 sı kadın hastadan oluşmaktaydı. Median yaş 19, median takip süresi 37 ay dı. En sık görülen patolojik alt tip, %
82.4 osteoblastik osteosarkomdu. Hastalığın lokalizasyonu %55 alt extremite, %14.1 i üst extremite, %13 baş-boyun bölgesi, %6.6 torakal bölge, %4.1
pelvik bölge idi. Hastaların %6.41 lokal, %25.64 lokal-ileri, %15.8 metastatik
evre ve %14.10 nüks hastalıktı. 119 hastanın 77 si kemoterapi aldı. Hastaların %23.1 i preoperatif, %16.67 si postoperatif, %9.52 si palyatif, %33.33 ü
preoperatif+postoperatif, % 2.38 postoperatif+palliative, %9.52 si preopera
tif+postoperatif+palliative kemoterapi ve %4.76 hast ise kemoterapi almadı.
Cerrahi yaklaşımlar radikal ve konservatif olarak yapıldı. En sık metastaz yeri
%18.1 oranla akciğerdi. Genel sağ kalım süresi 65 ay dı (95%CI 30-59). Preoperatif, postoperatif, preoperatif+postoperatif kemoterapi alanlar ve diğer
grup arasında sağ kalım süreleri açısından fark izlenmedi (sırasıyla 23ay, 36
ay, 28 ay 44 ay) (p=0.8). Radyoterapi uygulanan ve uygulanmayanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı sağkalım farkı gözlenmedi (p=0.06). Tartışma: Osteosarkom cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleriyle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Çalışmamızda hastalara uygulanan kemoterapi yöntemleri arasında sağ kalım farkı izlenmemiştir. Bu sonuçlar cerrahi, kemoterapi ve
radyoterapiyide içeren multidisipliner tedavinin önemini ortaya koymaktadır.

Abstract
Aim: Osteosarcomas must be managed by a team which includes pathologists, radiologists, surgeons, radiation therapists, and medical oncologists.
Treatment modalities and demographic charasteristics of osteosarcomas
were analysed in this study. Material and Method: Primary osteosarcomas
treated between 1999-2010 in Cukurova University Medical Faculty Department of Medical Oncology were analysed retrospectively. Results: Of the
total 119 patients, 74% were male and 26% female. The median age was
19. The median follow up time was 37 months. The most frequently seen
sarcomas were osteoblastic at 82.4%. Localization of the disease was found
to be 55% in the lower extremity, 14.1% in the upper extremity, 13% in the
head-neck, 6.6% in the thoracic area, and 4.1 % in the pelvic region. Some
6.41% were local stage, 25.64% locally advanced, 15.8% metastatic, and
14.10% were diagnosed with nuks disease. Chemotherapy was administered
in 77 of 119 patients. Patients received different treatments: 23.1% were
treated with preoperative chemotherapy, 16.67% postoperative, 9.52% palliative, 33.33% preoperative+postoperative, 2.38% postoperative+palliative,
9.52% preoperative+postoperative+palliative chemotherapy, and 4.76% of
the patients did not receive chemotherapy. Both radical and conservative
surgery was performed. The most common metastatic site was the lungs.
The overall length of survival was 65 months (95%CI 30-59). The survival rates did not vary between the groups of preoperative, postoperative,
preoperative+postoperative chemotherapy and other groups (respectively 23
versus 36 versus 28 versus 44 months) (p=0.8). No differences were evident
for radiotherapy (p=0.06). Discussion: Osteosarcomas can be treated successfully with surgery, chemotherapy, and radiotherapy. There was no cumulative survival difference in results based on the types of chemotherapy used
in this study. These results show the importance of a multimodality treatment approach including surgery, chemotherapy, and radiotherapy.
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Giriş
Osteosarkomlar tüm sarkomların %20 ni oluşturmaktadırlar.
Mezenkimal dokudan köken alan, nadir görülen, yüksek gradeli
tümörlerdir. Histolojik olarak sarkomatoid hücrelerin malign osteoid üretimi ile karakterlidir [1,2]. Kemiğin en sık görülen primer kemik tümörüdür ve yaşın ilerlemesiyle görülme sıklığı azalmaktadır. Adolesanlarda 20 yaş altı yaş grubunun yaklaşık %60
nı, 60 yaş üstünde ise %10 sıklıkta görülmektedir [3]. Lokalizasyon olarak en sık tutulum yeri diz eklemidir. Sıklıkla izlendiği bölgeler femur distali, tibia ve humerus proksimalidir [1,2,4].
Radyorezistan olarak kabul edilen osteosarkomun tedavisinde
kemoterapi, neoadjuvan (cerrahi öncesi), adjuvan (cerrahi sonrası) ve palyatif uygulanır. Osteosarkom tedavisine neoadjuvan
kemoterapi ve radyoterapinin eklenmesi sonucu dramatik tedavi olan amputasyonun yerini ekstremite kurtarıcı cerrahi almış
ve var olan mikro-metastazlar da kemoterapi ile ortadan kaldırıldığı rapor edilmiştir [5]. Metastatik olmayan ekstremite osteosarkom için, 5 yıllık sağ kalım süresi %75-77 dir [6,7].
Bu çalışmanın amacı; merkezimizde osteosarkom tanısıyla takip edilen hastaların yaş, cinsiyet, lokal tutulum yerleri, klinikpatolojik özelliklerini belirlemek, radyoterapi ve kemoterapi uygulama zamanları ile sağ kalım sürelerini istatistiksel olarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem
Merkezimizde 1999-2010 yılları arasında osteosarkom tanısı ile
takip ve tedavi edilen hastaların klinik ve histopatolojik özellikleri tarandı. Klinik veriler hastaların yaş, cinsiyet, anatomik
yerleşim, histopatolojik alt tip, evre (lokal, lokal-ileri, metastatik, nüks hastalık olarak ayrıldı), hastalar tedavi protokollerine
göre sınıflandırıldı (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi). Histopatolojik çalışma, parafin bloklar rutin olarak hematoksilen-eozin
ile hazırlandı. Enfeksiyon ve diğer benign kemik lezyonları dışlandı.
Bulgular
Toplamda 626 Sarkom tanılı hasta arasından 507 yumuşak
doku sarkomu (%81), 119 osteosarkom (%19) tanılı hasta olduğu saptandı. Median takip süresi 37 ay (17-106 ay), median yaş 19 (14-65) olup yaş dağılımı 15-19 yaşta pik yapmış ve
bunların %47.2 sini erkek, %28.2 sini kadın cinsiyet oluşturmuştur (Şekil 1).

Patolojik alt tip olarak; en sık osteoblastom %83, kondroblastom %11, diğerleri parosteal, telenjiektatik ve küçük hücreli olarak sıralanmıştır.
Hastalarda osteosarkomun en sık lokalizasyonu %55 alt extremite, %14 üst extremite, % 13 baş-boyun, vertebra-kosta ve
pelvis takip etmiştir (Şekil 2).

Resim 2. Osteosarkomların lokalizasyon dağılımı

Hastaların %6.41 i lokal, %25.64 lokal-ileri, %15.18 i metastatik
hastalık olup, %14.10 u lokal nüks ile başvuran hastalardı. Metastatik hastaların %18.1 nin akciğere, %11 i karaciğere metastaz yaptığı izlendi.
Osteosarkom tanısı ile takip ve tedavi edilen hastaların genel
sağkalımı 65 ay (95%CI 30-59) dı (Tablo 1).
Tablo 1. Osteosarkom tanılı hastaların özellikleri
Özellikler

(%)

Tüm sarkom tanılı hastalar

(n)

Süre

626

Yumuşak doku sarkomu

81

507

Osteosarkom

19

119

Ortalama takip süresi (ay)

-

-

37 (17-106)

Ortalama yaş (yıl)

-

-

19 (14-65)

Erkek

74

88

Kadın

26

31

Osteoblastom

83

98

Kondroblastom

11

13

Diğer

6

7

Alt extremite

55

65

Üst extremite

14

16

Baş-boyun

13

15

Diğer

18

21

Cinsiyet

Histolojik tip

Lokalizasyon

Evre

Resim 1. Osteosarkomların cinsiyet ve yaş dağılılmı
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Lokal

6.4

7

Lokal-ileri

25.64

30

Metastatik

15.18

18

Lokal nüks

14.10

16

-

-

Toplam sağkalım süresi (ay)

65 ay (30-59)
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Osteosarkom tanılı 119 hastanın 77 sinin kemoterapi verilerine
ulaşılmıştır. >18 grubunda kemoterapi ajanı olarak antrasiklinli rejimler, MAID rejimi, platinli, taksanlı ve gemsitabinli rejimler, <18 yaş hastalarda yüksek doz metotrexatlı kombinasyonlar
postoperatif ve preoperatif protokolde kullanılmıştır. Bu hastaların %23.8 i preoperatif, %16.6 sı postoperatif, %9.5 i palyatif,
%33.3 ü preoperatif+postoperatif, %2.3 postoperatif+palyatif,
%9.5 i preoperatif+postoperatif+palyatif kemoterapi almıştır.
%4.7 sine kemoterapi uygulanmamıştır. kemoterapi yi preoperatif, postoperatif, preoperatif+postoperatif, preoperatif+pos
toperatif+palyatif, postoperatif+palyatif, palyatif alan gruplar
arasında istatistiksel olarak sağkalım farkı izlenmedi (p=0.83)
(Şekil 3).
Radyoterapi alan ve almayan gruplar karşılaştırıldığında sağkalım farkı olmadığı izlendi (28 ay a 42 ay)(p=0.6) (Şekil 4).

Resim 3. Osteosarkomlarda kemoterapinin sağkalım eğrisi

Resim 4. Osteosarkomlarda radyoterapinin sağkalım eğrisi

Tartışma
Osteosarkomlar nadir görülmelerine rağmen çocuk ve adolesanlarda kemiğin en sık primer tümörüdür. 15-19 yaş arasındaki adolesanlarda tüm tümörler arasında 5. sırada görülmektedir [8]. Geniş populasyon çalışmalarına dayanarak çocuklarda
en sık tutulum yeri proksimal tibia ve distal femur gibi uzun kemiklerin metafizleri (%75), erişkinlerde ise aksiyal kemikler tu3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

tulumu daha fazla görülmektedir. Hem çocuklarda hem adultlarda erkeklerde osteosarkom, kadınlardan daha sık görülmektedir
[9]. Bizim çalışmamızda; median yaş 19 (14-65) olup yaş dağılımı 15-19 yaşta pik yapmış ve bunların %47.2 sini erkek, %28.2
sini kadın cinsiyet oluşturmuştur. 25 yaşından önce erkeklerde
osteosarkom görülme oranı fazla iken, 25 yaşından sonra kadınlarda daha yüksek oranda görüldüğü izlenmiştir. En sık lokalizasyon %55 alt extremite, %14 üst extremite, % 13 baş-boyun,
vertebra-kosta ve pelvis olarak sıralanmıştır.
Osteosarkomların yaklaşık %90 nı intramedüller osteosarkomlar oluşturur. Hücresel yapılanmanın predominantlığına göre osteosarkomlar osteoblastik (%50), kondroblastik (%25) ve fibroblastik (%25) olarak alt sınıflara ayrılır. Histolojik farklılıklara rağmen klinik davranış ve yönetim aynıdır. Ayrıca osteosarkomun
alt kategorilerine bakıldığında küçük hücreli, telenjiektatik, multifokal, malign fibröz histiositoma ve yüzeyel (parosteal ve periosteal) osteosarkomlar olarak birkaç tipe ayrılmaktadır [10]. Osteosarkom verilerimizin %83 nü osteoblastom, %11 kondroblastom ve diğerlerini parosteal, telenjiektatik ve küçük hücreliler oluşturmuştur.
Osteosarkomda uzak organ metastazları en sık akciğer ve kemikte görülmektedir [11]. Bizim çalışmamızda ise; metastatik
hastaların %18.1 i akciğere, %14.10 nda lokal nüks, %11 nde
karaciğere metastaz yaptığı izlendi.
Kemoterapi hem çocuk hem adultlarda osteosarkomun standart
tedavisidir. Postoperatif kemoterapi nin 1970 lerde 5 yıllık genel sağ kalım oranlarını %20 den %40-60 a yükselttiği literatürde belirtilmiştir [12]. Güncel bir meta-analizde ise, metastatik
olmayan, kemoterapi verilmeksizin sadece lokal tümör kontrolü yapılan osteosarkomlarda sağ kalım %16 iken iki ya da daha
fazla ajanlı sistemik kemoterapi verilen olgularda 5 yıllık sağ kalım süresinin %70 e çıktığı rapor edilmiştir [13]. Merkezimizde
takip edilen ve kemoterapileri verilen osteosarkomlu hastaların
GSK süresi 65 ay olarak belirlenmiştir.
Kemoterapi nin preoperatif yada postoperatif seçimi tartışmalıdır. Ancak extremite koruyucu cerrahi düşünülüyorsa preoperatif kemoterapi uygulanmaktadır [14]. Preoperatif kemoterapi
ile postoperatif kemoterapi arasındaki sağkalım oranlarını karşılaştıran bir çalışmada sağkalım yararı arasında fark olmadığı gözlenmiştir, olaysız SK süresi %65 saptanmıştır [15]. Büyük
Onkoloji grup çalışmalarında preoperatif kemoterapi ile tam yanıt sağlanamayan hastalarda postoperatif kemoterapi ile sağkalım oranlarının artığı gösterilmiştir [16,17]. Bizim hastalarımızda; preoperatif, postoperatif, preoperatif+postoperatif, pre
operatif+postoperatif+palyatif, postoperatif+palyatif, palyatif
alan gruplar arasında istatistiksel değerlendirme yapıldığında
sağkalım farkı olmadığı görüldü (p=0.83).
Osteosarkom tedavisinde özellikle >40 yaş hastalarda dünyada kemoterapi rejimi hakkında belirlenmiş bir konsensus
yoktur. Yüksek-doz metotreksatlı rejimler (HDMTX, 6-12 g/
m2+lökoverin) ve non-Mtx içeren rejimlerle (karboplatin+ifo
sfamid+doksorubisin) yapılmış çalışmalar mevcuttur[18,19].
Non-mtx li bir çalışmada sonuçlar iyi bulunmuştur, 5 yıllık olaysız sağ kalım oranı ve genel sağ kalım oranı %66 ve %75 olarak hesaplanmıştır [19]. Çalışmalara 40 yaşına kadar hasta dahil edilmesine rağmen yüksek-doz Mtx in genellikle çocuklarda
yapılmış faz II çalışmaları mevcuttur [20]. İleri yaş hastalarda
doksorubisin+sisplatin en çok tercih edilen rejimlerdir, (doxoru-
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bicin 25 mg/m2/gün 1-3, sisplatin 100 mg/m2/gün, her 3 haftada bir 6 kür) [21,22]. Doksorubisin+sisplatin e metotreksat eklenen sadece bir tane çalışma vardır, sonuçlar Mtx in eklenmesinin yararının olmadığını göstermiştir [22]. Çalışmamızdaki osteosarkomlu hastaların kemoterapisinde antrasiklinli rejimler,
MAID rejimi, platinli, taksanlı ve gemsitabinli rejimler olup, <18
yaş hastalarda yüksek doz metotrexatlı kombinasyonlar kullanılmıştır. Kemoterapi rejimleri arasında heterojen grup sayısının fazla olması nedeniyle istatistiksel olarak karşılaştırılma yapılamamıştır.
Postoperatif radyoterapinin inkomplet rezeksiyonu yapılan osteosarkom ve küçük hücreli osteosarkom dışında rolü yoktur. Sağkalım yararı saptanmamıştır. Radyoterapi, cerrahi yapılamayan
olgularda lokal kontrol amaçlı uygulanabilir [23]. Çalışmamızda
radyoterapi alan ve almayan hastalar karşılaştırıldığında sağkalım farkı olmadığı izlendi (p=0.6).
Sonuç olarak; Cerrahi, sistemik kemoterapi ve radyoterapi metastatik olmayan osteosarkomlarda temel tedavidir. preoperatif
kemoterapi ekstremite koruyucu cerrahi şansını arttırabilir. Kemoterapi de optimal bir rejim net olarak belirlenmemiştir. Sonuçlarımıza göre kemoterapinin cerrahi öncesi yada sonrası verilmesi arasında sağ kalım farkı bulunmamıştır. Hasta grubumuzun yaş, cinsiyet, patolojik alt tip, lokalizasyon bilgileri literatürle uyumlu bulunmuştur.
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