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Jinekolojik tümörlerde hedefe yönelik 
tedaviler; 

– Anti-anjiojenik ajanlar 

– PARP inhibitörleri 

– İmmunoterapiler  

• Anti-CTLA4, Anti PD-1, Anti PD-L1 

– CAR T-Cell 

– …….hormonal tedaviler, reseptör antagonistleri, 
aşılar….  



OVER KANSERİ 



Over CA - Bevacizumab Çalışmaları 
Study Population Treatment Median PFS (m) Median OS (months) 

ICON7 First-line high risk 
stage I–IIA or stage 
IIB–IV ovarian 
cancer (n=1528) 

CP vs CP + bevacizumab 
(7.5 mg/kg) followed by 
maintenance bevacizumab 

17.7 vs 19.9  
(HR 0.93;p=0.04) 
High risk grupta 
10.5 vs 16 ay 

58.6 vs 58.0 
(p=0.85)  
high risk subgroup:  
30.2 vs 39.7 (p=0.03) 

GOG 218 First-line stage III 
(incompletely 
resected) and stage 
IV ovarian cancer 
(n=1873) 

CP + PL vs 
CP + bevacizumab 
(15 mg/kg) + maintenance 
PL vs CP + bevacizumab 
(15 mg/kg) + maintenance 
bevacizumab 

10.3 vs 11.2 vs 
14.1  
(HR 0.72; 
p<.001) 

39.3 vs 38.7 vs 39.7  
(HR 0.95; p=0.45) 
 
Asit olanlarda  PFS 
(5ay) ve OS (4ay)  
anlamlı katkısı var.   

OCEANS PSROC (n=484) GC + PL vs 
GC + bevacizumab 
(15 mg/kg) 

8.4 vs 12.4  
(HR 0.48; 
p<.0001) 

32.9 vs 33.6  
(HR 0.95; p=0.65) 

GOG 0213  PSROC (n=674) CP vs CP + bevacizumab 
(15 mg/kg) 

10.4 vs 13.8  
(HR 0.61; 
p<.0001) 

37.7 vs 42.2  
(HR 0.83; p=0.056) 

AURELIA PRROC (n= 361) CT vs CT + bevacizumab 
(10 mg/kg q2/52 or 
15 mg/kg q3/52) 

3.4 vs 6.7  
(HR 0.48; 
p<.001) 

13.3 vs 16.6  
(HR 0.85; p<.174) 



Over CA, Beva 1. Basamak 

• PFS katkısı 2-4 ay kadar olduğu (Ör: GOG218 
PFS 10 aydan 14 aya), OS katkısı yok.  

• EMA 1.basamakta onayladı (2011),  ama FDA 
halen onaylamadı 

• Ülkemizde 1. basamakta onayı  yok.  

• Yüksek riskli grupta:  
– Anlamlı PFS katkısı 5 ay, OS katkısı 4-9 ay olmakla 

birlikte faydasını öngörecek başka potansiyel klinik 
ve biyolojik faktörlere ihtiyaç vardır 

 



Over CA, Beva 2. Basamak 

• Platin sensitif grupta PFS katkısı 4 ay, anlamlı (örneğin 
Oceans : 8 aydan 12 aya) 

• Platin dirençli grupta PFS katkısı 3 ay, anlamlı (kabaca 3 
aydan 6 aya çıkardığı) 

• OS katkısı yok 
 

• Kasım, 2014  
– Platin dirençli nüks Over Karsinomunda FDA onayı aldı.   

• Kasım, 2016  
– Platin duyarlı nüks Over Karsinomunda FDA Onayı aldı.   

• Ülkemizde gemsitabin + platin ile 2. basamakta onaylı.  



Basamakta Bevacizumab 

• Beva yanıtını predikte edecek faktörler?, optimal süre?, 
cost-effectivite? 

 

• Devam eden faz IV çalışmada -MITO16/MANGO-2 -
(NCT01706120): first-line kemoterapiye beva 
eklenmesinin faydasını öngörecek potansiyel klinik ve 
biyolojik faktörleri tanımlamak amaçlanmaktadır.  

• Devam eden Faz III BOOST trial(NCT01462890), AGO-
OVAR17 (NCT01462890) çalışmaları ile : standart 
kemoterapiye eklenen bevacizumabın optimal tedavi 
süresini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  



Multitarget Anti-Angiogenik Ajanlar 



Agent Trial Line PFS (months) 

Sorafenib Randomised phase II  

CP ± sorafenib followed by 

maintenance sorafenib for a total of 1 

year 

First line 15.4 vs 16.3 (p=0.38) 

Pazopanib Phase III maintenance study: 

AGO-OVAR-16   

Pazopanib vs placebo maintenance 

First line 17.9 vs 12.3  

HR 0.77; p=0.0021 

Nintedanib Phase III: AGO-OVAR-12  

CP ± nintedanib followed by nintedinib 

or placebo maintenance 

First line 17.2 vs 16.6  

HR 0.84; p=0.024 

Cediranib Phase III: ICON 6  

3-arm study: A: CT with placebo vs B: 

CT + cediranib followed by placebo 

maintenance vs C: CT + cediranib 

followed by cediranib maintenance 

Platin 

sensitive  

11.0 vs 8.7  

HR 0.56; p<0.0001 

(A vs C primary 

analysis) 
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Multitarget Anti-Angiogenik Ajanlar 

PAZOPANİB: PFS’de 5.6 aylık katkısı var (17.9 vs 12.3). OS katkısı 
olmadı 
Toksisite: nedeniyle hastaların %58’inde doz azaltımı gerekti.  
%33 hasta tedaviyi bırakmak zorunda kaldı.  

Etkinlik ve toksisite dengesinin korunacağı hasta alt gruplarını 
tanımlayacak çalışmalara ihtiyaç var.  



• Folat reseptörlerini hedefleyen ajanlar 

– Farletuzumab (MORAb-003) 

– Vintafolide (EC145) 

– Faz III çalışmalarının interim analizlerinde fayda 
görülmeyince erken kapatıldı.  

• Angiopoietin inhibitor 

– Trebananib (AMG-386) TRINOVA çalışması %33’lük 
bir PFS uzama katkısı var. Ama klinik olarak PFS’de 
sadece 1.8 aylık bir uzama var. Anlamlı değil.  



Over CA -PARP İnhibitörleri 



Drug Yazar Faz  First-line 

or 

relapsed 

Ovarian cancer 

population 

PFS (months) (vs control) or 

response ratio (RR), or HR 

Olaparib Ledermann et 

al. (study 19) 

2 Relapsed Germline BRCA 

mutated + non-

mutated 

PFS 11.2 vs 4.3 months (HR 0.18, CI 0.10–

0.31) (400 mg twice daily) 

BRCAwt HR: 0.54, p=0.0075 

Pujade-Lauraine et 

al. (SOLO-2) 

 

3 Relapsed 

İdame 

 

Germline BRCA   muta

ted 

PFS 19.1 vs 5.5 months (HR 0.30, CI 

0.22–0.41) (300 mg twice daily) 

GÜNCEL, bağımsız araştırıcı sonuçları: 

30.2 vs 5.5  

(NRG oncology) 

(SOLO-1) 

3 Front-line 

İdame  

Germline BRCA   muta

ted 

Ongoing (300 mg twice daily) 

Rucaparib 

(600 mg twice 

daily) 

J. Ledermann et 

al.  (ARIEL-3) 

3 Relapsed Germline BRCA: 

mutated + non-

mutated 

PFS 16.6, vs 5.4 months 
HR: 0.23,  
bağımsız araştırıcı sonuçları: 
PFS 26.6, vs 5.4 months 
 

Niraparib 

(300 mg) 

Mirza et al. 

NOVA Trials 

3 Relapsed Germline BRCA: 

mutated + non-

mutated 

gBRCAmut: PFS 21.0 vs 5.5 months (HR 

0.27, CI 0.17–0.41) 

gBRCAwt: PFS 12.9 vs 3.8 months (HR 

0.38, CI 0.24–0.59) 
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Rucaparib: Çoklu tdv almış BRCA mt hastada non-mutant 
olanlara göre ;  PFS: 16 vs 5 ay, 11 ay fark 
 
Olaparib idamesi: ≥ 2 tedavi almış BRCA mt PFS farkı 14 ay 

(Solo2’de 19.1 vs 5.5 ay ), BRCA wt alanlarda da en az 5 aylık anlamlı 
katkı var 
 
Niraparib idamesi: KT sonu CR/PR olan hastalarda PFS 
        BRCA mutant ise 21 vs 5 ay, fark 14 ay,  
        BRCA wt ise 13 ay vs 4 ay, fark 9 ay.  



Olaparib  

• FDA  ve EMA ≥ 3 sıra kemoterapi almış BRCA mutant, platin duyarlı 

over kanserlerinin tedavisinde onayladı. Yine BRCA’dan bağımsız 

platin bazlı tedavi sonrası CR/PR alınan hastaların idame tedavisinde 

onaylandı.  

 



Olaparib  

• Olaparib + cediranib , Faz II, Platin duyarlı over 
kanserinde: 
– PFS 17.7 ay vs 9.0 ay; HR 0.42; p=0.005). 

– Bununla birlikte %70 hastada grad 3-4 yan etki 
gelişmiştir.  

• NCT01081951: Olaparib + Kemoterapi, (rekürren) 
– 12.2 versus 9.6 months; HR = 0.51, 95% CI 0.34–0.77; 

p = 0.0012 

• SOLO-3 : BRCA mt, Nüks over, ≥ 2 tedavi almışlarda 
tek ajan kemoterapiye karşı olaparib çalışması 



Niraparib  

• Yapılan klinik çalışmaların neticesine göre; 
– Niraparib platin duyarlı rekürren over 

kanserlerinde BRCA mutasyonundan bağımsız 
olarak PFS’de anlamlı uzama göstermektedir. Bu 
etki BRCA mutasyonu olan grupta çok daha fazla 
olmaktadır.  

• Nisan 2017’de FDA tarafından platin bazlı 
kemoterapiden sonra tam veya parsiyel cevap 
alınan rekürren over kanserli hastaların idame 
tedavisinde onaylandı.  



Niraparib – Faz III ENGOT-OV16/NOVA 

• Platin duyarlı, rekürren over kanserinin idame 
tedavisinde kullanıldı 

• 553 hasta, 1/3 hasta BRCA non-mutant 

• BRCA mt grupta PFS’ye 14.5 ay katkı 
– 21 ay vs 5.5 ay,  p < 0.0001, HR = 0.26 

• BRCA non mutant grupta PFS’ye 9.1 ay katkı 
– 12.9 ay vs 3.8 ay, p < 0.0001, HR = 0.45 

• Grad 3-4 yan etki: Trombositopeni (%29), anemi 
(%25), nötropeni (%20), hipertansiyon (%9) 



Niraparib 

• Devam eden çalışmaları 

– First-line, Faz III, PRIMA/NCT02655016 

– Çoklu tedavi almışlarda, Faz II,  QUADRA/ 
NCT02354586 

– Niraparib plus pembrolizumab 
(TOPACIO/NCT02657889)  

– Niraparib plus bevacizumab  (ENGOT-
OV24/AVANOVA/NCT02354131) 



Rucaparib 

• Aralık 2016’da çoklu tedavi almış BRCA mutant 
ileri evre over karsinomlarında monoterapi 
olarak FDA onayı almıştır 

 



Rucaparib – ARIEL çalışmaları 

• ARIEL2 platin duyarlı, rekürren, çoklu tedavi almış, 
platin duyarlı over karsinomlarında monoterapi olarak 
yapılmıştır.  
– BRCA mutant olanlarda PFS’de 7 aylık katkı sağladı 
– 12.8 ay vs 5.7 ay 
– Grade 3 toksisite, %20 anemi şeklinde 

• ARIEL3, faz III,  
– BRCA mutant tipte PFS’de 11,2 aylık katkı sağladı 
– 16.6 vs 5.4 ay  

• ARIEL4, Faz III, sadece, relaps BRCA mutantlarda 
yapılan doğrulama çalışması (NCT02855944) devam 
ediyor 



Parp inh özeti 

• PARPi (olaparib, niraparib, rucaparib) BRCA-
mutant rekürren over kanserlerinin 
tedavisinde standart hale gelmiştir.  

• Olaparib ve Niraparib  BRCA mutasyonundan 
bağımsız olarak platin duyarlı over 
karsinomunda PFS’yi anlamlı oranda 
iyileştirmiştir.  



Parp inh özeti 

• BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları ve platin 
sensivitesi PARPi’lerine cevabı predikte ediyor. 
Bu nedenle BRCA testi tüm over karsinomlu 
bayanlara bakılması tavsiye edilmektedir.  

 



İmmünoterapi  



Immune Checkpoint Inhibitors in 
Ovarian Cancer: Overview 

Over karsinomunda immünoterapi çalışmalarınn çoğu henüz faz I ve Faz II 
aşamasındadır. Yanıt oranları: %10-15’lik objektif cevap oranları ile sınırlı etki 
göstermiştir 
 
Tekli veya kombine çalışmaları devam etmektedir  



Sonuçları beklenen çalışmalar 

• JAVELİN çalışmaları, 2 tane Faz III 

– Henüz açıklanmadı 

– İlk sonuçlardan örnek; Avelumab + Kemoterapi 
yanıt oranı %9, OS 10 ay 

– ASCO 2018’de açıklanmaları bekleniyor 

• IMaGYN050 Faz III: KT + atezo + beva 

• ATALANTE Faz III: beva + atezo  



Lancet Oncol 2018; 19: 207–15 

28 BRCA wt hasta,  
 
Öncesinde ortalama 5 kemoterapi almış, çoğu 
platin dirençli 
 
%29 parsiyel cevap 
 
Grade 3-4 nötropeni %93 
 



Endometrium Karsinomu 



• Metastatik hastalıkta tedavi seçenekleri over 
karsinomu kadar fazla değildir. 

• Endometrium karsinomunda sadece MSI-H veya 
dMMR olan endometrium kanserlerinde 
pembrolizumab onaylandı.   

• Anti-anjiojenik ajanlarda bevacizumab ile yanıt 
oranları %14 gibi düşük. Klinik pratiği değiştirecek 
bir sonuç vermemiştir.  

• mTOR inhibitörleri tek başına %21 bir yanıt oranı 
var, letrezol ile yanıt oranı %32 



• Diğer anti-anjiojenik ajanlarla (sutuninib, 
sorafenib, lenvatinib, cediranib) yapılan 
çalışmalarda sınırlı aktivite görülmüş.  

– Çoklu tedavi almış hastalarda süren faz II 
çalışmalar var.  

• Anti EGFR, PARP inhibitörleri gibi hedefe 
yönelik tedavilerin klinik çalışmalarında pratiği 
değiştirecek neticeler sağlanamamıştır.  



• Devam eden çalışmalar 

– Faz 1: Selinexor + Kemoterapi (NCT02269293) 

– Faz 2: Enzalutamid + Kemoterapi (NCT02684227) 

– Faz 2: Pembro + kemoterapi (NCT02549209) 

– Faz 2: Palbociclib+ letrezol 



Servikal Karsinom 



Serviks Karsinomu 

• Eğer erken evrede tanı konulamamışsa tedavi 
seçenekleri çok daha sınırlıdır. Hedefe yönelik 
ajanlar konusunda da şu ana kadar çok 
gelişme kaydedilmemiştir 



Serviks Karsinomu 

• Metastatik hastalıkta şuana kadar onaylanmış 
hedefe yönelik ajanlardan biri bevacizumab 
diğeri ise MSI- High ve dMMR servikal 
karsinomlarda pembrolizumabdır 

• Bevacizumab ile yapılan çalışmada metastatik 
serviks karsinomunda genel sağ kalım farkı 
görüldüğü için FDA onayı almıştır.   

 



Bevacizumab  



Bevacizumab  



İmmunoterapi  

• Bir diğer hedefe yönelik ajan olan ipilimumab 
ile yapılan çalışmada yanıt oranı %9 gibi düşük 
bulunmuştur.  

 



CheckMate 358 (R/M GYN Subgroup):  
Study Design 

• Ongoing, open-label, multicohort phase I/II study 

Pts with cervical, vaginal, 
or vulvar cancer,* ≤ 2 

prior treatments for R/M 
disease,  

≥ 1 target lesion per 
investigator-assessed 

RECIST v1.1, ECOG PS 0-1 
(N = 24) 

Until 
progression  

or unacceptable 
toxicity; 

minimum 12-wk 
follow-up 

Nivolumab 240 mg  
Q2W†  

Hollebecque A, et al. ASCO 2017. Abstract 5504. 

†Imaging Q8W during first yr, 
then Q12W. 

 Primary endpoints: ORR per investigator-assessed 
RECIST v1.1, safety 

 Secondary endpoints: DoR, PFS, OS 

*Other eligible tumor types in the metastatic monotherapy cohort of CheckMate 358 
included pts with EBV+ gastric carcinoma, HPV+ SCCHN, Merkel cell carcinoma, and 
nasopharyngeal carcinoma. 



CheckMate 358 (R/M GYN Subgroup): 
Conclusions 

• Rekürren metasatatik servikal,vulvar, vaginal kanserli  
hastalarda nivolumab  monoterapisi ile;  

– ORR: 20.8% (95% CI: 7.1-42.2) 

• 5 servikal kanserli hastada CR/PR var 

• Cevap oranı of PD-L1 ekspresyonundan 
bağımsız olarak gerçekleşti 

– DCR: 70.8% 

– Demek ki yanıt veren az bir grup var. Ancak yanıtı 
predikte edecek faktörlere çok ihtiyaç var.  

Hollebecque A, et al. ASCO 2017. Abstract 5504. 



Ongoing trials of check points inhibitors in cervical 
cancer.  

combination Treatment Study Population Phase Trial identifier 

CTX/brachytherap
y+aPD-1; CTX/ 
brachytherapy 
followed by aPD-1 
P 

Pembrolizumab 
brachytherapy 
cisplatin 

Advanced II NCT02635360 

CTX/EBRT 
followed by 
aCTLA-4 

Ipilimumab external 
beam RT cisplatin 

IB-IVA II NCT01711515 

aPD-1±aCTLA-4 

Nivolumab±ipilimum
ab 

Advanced I/II NCT02488759 

aPD-1 
Nivolumab Advanced II NCT02257528 



Bakteriyel-vektör aşısı olan ADXS11-001 

• Human papilloma virusler tarafından enfekte 
kanser hücrelerini hedef alan bakteriyel-vektör 
aşısı olan ADXS11-001 isimli ilaç ile yapılan faz 
II çalışmada %43 hastalık kontrol oranı (6 tam 
yanıt, 6 parsiyel yanıt, 35 stabil yanıt) 
görülmüş.  

• Cevap süresi 10.5 ay ve bir yıllık yaşam süresi 
%36 bulunmuş. Bu umut vaat eten ilaç ile ilgili 
faz III çalışma devam etmektedir 



Bakteriyel-vektör aşısı 

Tedavi öncesi 1 ay sonra 



Sonuç  

• Son yıllarda çığır açan ve sayıları her geçen gün artan 
hedefe yönelik ajanlardan jinekolojik tümörler çok 
nasiplenememiştir.  

• Klinik pratiğimize giren onaylı tedavileri kısaca 
özetleyecek olursak:  
– Over karsinomunda; bevacizumab, parp inhibitörleri,  
– Serviks karsinomunda; bevacizumab ve MSI- High /dMMR 

grupta pembrolizumab,  
– Endometrium karsinomunda; sadece MSI- High /dMMR 

grupta pembrolizumab vardır.   

• Bu konuda yeni çalışmaların sonuçları beklenmeli ve 
yeni hedefe yönelik ajanlar geliştirilmelidir 



• Teşekkürler  


