Değerli Meslektaşımız,

Dear Colleagues,

Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel
Yaklaşımlar Sempozyumu, Memorial Sloan Kettering
Kanser Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz 6. toplantı
olacak. Bu yıl, İstanbul Gastointestinal Onkoloji Grubu ve
Kemoterapi Derneği ile medikal onkologlar önemli bir
katkı sunuyorlar etkinliğe. Ayrıca Avrupa Cerrahi Derneği
sempozyumlarımızın bir parçası olmaya başlıyor. Bu
nedenlerle 6. toplantı için büyük bir heyecan duyuyoruz.

'Treatment Modalities for Stage IV Disease in Colorectal
Cancer' symposium will be the 6th meeting we are
organizing in collaboration with Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. This year medical oncologists will
contribute significantly in this meeting with the presence
of Istanbul Gastrointestinal Oncology Group and Turkish
Society of Chemotherapy. Moreover, European Society of
Surgery is being taking part in these organizations. Due to
all these, we are in a great excitement for this 6th meeting.

Bildiğiniz üzere, kolorektal kanserin metastatik evresi
diğer gastrointestinal kanserlerin aksine günümüzde
hastalara pek çok tedavi seçeneği sunabildiğimiz ve her
gün yeni gelişmeler kaydedilen bir hastalık evresi. Tümör
biyolojisi ve genetik alanlarında ortaya çıkan keşifler, bir
yandan kanseri anlamamızda fundemental değişikliklere
yol açarken bir yandan da yeni tedavi
ajanlarını/yöntemlerini hekimlik pratiğimize sunuyor.
Girişimsel radyoloji ve nükleer tıp gibi alanlar yepyeni
tedavi olanakları sunuyor. Cerrahi giderek non-invaziv
özellikler kazanırken, radikal cerrahi de gündemden
düşmüyor hatta sınırlarını genişletiyor. Öte yandan radikal
ameliyatlar pek çok hastaya güvenlikle uygulanabilir
duruma geliyor.

As you know metastatic colorectal cancer is a disease in
which we are in a continuous progress and able to offer
many treatment options, when compared with other
gastrointestinal cancers. Developments in tumor biology
and genetics lead fundamental changes in our
understanding of cancer and also these offer new
treatment agents/methods to our practice. Interventional
radiology and nuclear medicine offer breakthroughs in
new treatment options. While surgery is gradually gaining
non-invasive characteristics, radical surgery is not losing
its extensity even though expanding its limits. And also,
radical surgical operations become applied to many
patient safely.

Başta metastatik hastalık olmak üzere kolorektal
kanserde paradigma değişimlerinin olduğu heyecan verici
bir dönemdeyiz.

We are in an exciting period in which there are paradigm
updates in colorectal cancer, particularly in metastatic
disease.

Tüm bu gelişmelere rağmen hangi hastaya, hangi tedavi,
ne zaman ve nasıl yapılmalı en önemli sorular olmayı
sürdürüyor. Bu soruları her bir hasta için yanıtlamak
üzere çok sayıda branştan spesifikleşmiş uzmanlar
multidisipliner tümör konseylerinde bir araya geliyor. Bu
sempozyumu da 2 gün sürecek bir multidisipliner tümör
konseyi olarak kabul edebilirsiniz.

In spite of all these developments; ''which treatment to
which patient, when and how'' questions are still carrying
out their significance. To answer these questions,
specialists from many different branches meet in
multidisciplinary tumor board. And you could assume this
symposium as a 2 day multidisciplinary tumor board.

Yurtdışından ve Türkiye’den alanında ciddi deneyimleri
olan bilim insanları (Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon
Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji gibi
alanlardan) önce en güncel bilgileri özetleyecek, daha
sonra siz katılımcılarımızın katkıları ile panellerde pek çok
hasta örneği üzerinde tartışmalar yürüteceğiz.

International and national scientists, each has an
outstanding experience in their own field (Surgery,
Medical Oncology, Radiation Oncology, Radiology, Nuclear
Medicine, Pathology etc.) will sum up the latest trends and
afterwards the panels will continue as case discussions
with your precious participation.

Sempozyumun günlük hekimlik pratiğimizi etkileyeceğine
inanıyor ve sizi aramızda görmekten büyük mutluluk
duyacağımızı iletiyoruz.

We strongly believe that this symposium will contribute to
our daily practice and hope to see you with us in
'Treatment Modalities for Stage IV Disease in Colorectal
Cancer' symposium.

En içten saygılarımızla.
Düzenleme Kurulu

With our best regards,
Organizing Committee
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''Günümüzde metastatik kolorektal kanserli (mKRK) hastalarda oligometastatik hastalar dışında tam kür şansı nadirdir, ancak
son dönemde gelişen yeni tedavi modaliteleri ile hastalık kronik bir hastalık haline dönüştürülebilmektedir. Bu sempozyumda
metastatik kolorektal kanserli hastalara multidisipliner güncel tanı ve tedavi yaklaşımları geniş bir şekilde irdelenecektir.'’
“Nowadays, the chance of complete cure in metastatic colorectal cancer patients is rare except for a part of oligometastatic
disease. However, with the recent development of new treatment modalities, the disease can be transformed into a chronic
disease. In this symposium, multidisciplinary treatment of patients with metastatic colorectal cancer will be extensively
examined in current diagnostic and therapeutic approaches.”

08.00-08.30

Açılış Töreni / Opening Ceremony
Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği Adına / On Behalf of - Oktar Asoğlu
Kematorapi Derneği ve Istanbul Gastrointestinel Onkoloji Grubu Adına / On Behalf of - Gökhan Demir
Memorial Sloan Kettering Cancer Center adına / On Behalf of - Philip Paty
European Society of Surgeons Adına / On Behalf of - Antoni Szczepanik

08.30-09.00

Konferans I / Conference I : Tedavi Sanatı / State of Art
Başkanlar / Chairman: Kemal Alemdaroğlu, Antoni Szczepanik
- Kanser cerrahisinde tecrübenin gençlere aktarımı; tek taraflı düşünmemeli / Transfer of skills and
knowledge from senior to junior surgeons: Not a one way any more! in cancer surgery - Luc Michel

09.00-10.30

Panel / Panel: Tanı Nasıl Konur? / How can it be Diagnosed?
Öğrenim hedefleri:
* Kolorektal kanser ve metastaz gelişiminde sinyal ileti yolaklarını ve klinik önemlerini anlamak,
* Görüntüleme yöntemlerinde gelinen noktayı, metastatik kolorektal kanserde tanı için en uygun
görüntüleme yöntemlerini, zorluklarını ve bunların çözümlerini tartışmak.
Learning Objectives:
* To understand the clinical significance of signaling pathways in CRC (genesis and metastasis)
* To discuss the optimal imaging strategies for metastatic colorectal cancer, advances in imaging technology
(PET/MRI vs.), challenges and solutions.

Başkanlar / Chairman: Ayhan Kuzu
-Kolorektal kanser metastaz paternlerini analiz etmek; Nasıl? Nereye? Neden? / Analysis of metastasis
pattern in colorectal cancer; How, Where, Why? - Seza Güleç
- Kolorektal kanser moleküler alt tipleri: Klinik yaklaşımda ne getirir? (Moleküler patoloji, genetik,
biyobelirteçler) / Molecular subtypes of colorectal cancer: anything for clinical practice? (Molecular
pathology, genetics, biomarkers) - Fatma Şen
- Likit biyopsi ve patolojinin önemi / Liquid biopsy and the importance of pathology - Ümit İnce
- Kolorektal kanserli hastalarda uzak organ metastazları ve lokal nüksleri belirlemede kullanılan
görüntüleme yöntemlerinin tanı değerleri (PET-CT,PET-MRI,MRI,CT) / Diagnostic performance of different
imaging modalities in the assessment of distant metastasis and local recurrence of tumor in patients with
colorectal cancer (PET-CT,PET-MRI,MRI,CT) - Iva Petkovska, Handan Tokmak
- Tartışma / Discussion
10.30-10.45

Kahve Arası / Coffee Break

10.45-12.15

Panel II / Panel II :mKRK'de Tedavi aAlgoritmaları; Kanıtlar ne Diyor? / Treatment Algortims in mCRC,
What are the Evidences?
Öğrenim hedefleri:
* Tedavi yollarının temelini, kılavuzların farklarını ve en iyiyi tartışmak,
* Rezeksiyon yapılamayacak metastazı olan hastalarda asemptomatik primer tümörün cerrahisinin sağkalıma etkisini
tartışmak,
* Metastatik hastalıkta küratif veya palyatif cerrahi kime? Ne zaman? Nasıl? Kemoterapiyi cerrahi öncesi mi yoksa sonrası
mı düşünmeli? 'Liver first', 'ALPPS', 'kombine cerrahi' gibi konuları anlamak,
* Cerrahi adayı hasta oranını nasıl arttırabiliriz? Portal ven embolizasyonu, lokal ablatif tedaviler ile cerrahi kombinasyonu
(RFA, MVA) kullanımını anlamak.
Learning Objectives:
* To discuss the the basis of the treatment ways, differences in guidelines, what is the best?
* To discuss the resectional surgery for the primary tumour in asymptomatic patients with incurable metastatic colorectal
cancer whether improves survival or not.
* To discuss the surgery for the cure or prolonging of the survival in metastatic disease, timing and the type of the
surgery. chemotherapy before or after liver surgery, liver first, combining with colorectal surgery?
* To learn the methods for enlarging the pool of candidates for surgical treatmentl; portal embolization, combining the
surgery with locally ablative treatments (RFA, MVA)

Başkanlar / Chairman: Türker Bulut, Serdar Turhal
- Medikal onkoloji gözüyle / Medical oncology perspective - Clauss H. Köhne
- HPB cerrahisi gözüyle / HPB surgery perspective - Kaan Karayalçın
- Kolorektal cerrah gözüyle / Colorectal surgery perspective - Philip Paty
- Tartışma / Discussion
12.15-13.00

Öğle Yemeği / Lunch

13.00-15.15

Panel III / Panel III: mKRK Tedavi Modaliteleri / Treatment Modalities for mCRC
Öğrenim hedefleri:
* Konvansiyonel kemoterapiyi anlamak,
* Değişik mekanizmalar ile işleyen hedefe yönelik tedavilerin metastatik kolorektal kanserlerde etkilerini öğrenmek,
* Cerrahi adayı olmayan hastalarda ya da küratif cerrahi ile kombine kullanılan lokal ablatif tedavilerin etkinliğini ve
güvenilirliğini öğrenmek,
* Literatürü yorumlamak ve RFA, MVA, kriyoablasyon, sterotaktik radyoterapi, irreversibl elektroporasyon..vb teknikleri,
komplikasyonları ve sonuçları irdelemek,
* Selektif internal nükleer tıp girişimlerinin (yttrium-90 ile embolizasyon) standart FOLFOX tabanlı kemoterapiye
eklenmesinin etkinliği ve güvenilirliğinin irdelenmesi.
Learning Objectives:
* To undestant conventional chemotherapy
* To know targeted therapy that are active against metastatic colorectal cancer work by a different mechanism.
* To know ablative treatment methods have emerged as safe and effective therapies for patients with metastatic
colorectal cancer who are not surgical candidates or in combination with surgery for curative intent.
* To review the current literature and describes the techniques, complications and results for radiofrequency ablation,
microwave ablation, cryoablation, streotactic radiotheraphy, and irreversible electroporation.
* To assess the efficacy and safety of adding selective internal nuclear medicine interventions using yttrium-90 resin
microspheres to standard fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX)–based chemotherapy in patients with
metastatic colorectal cancer.

* Sistemik Tedaviler / Systemic Therapies
Başkanlar / Chairman: Nil Molinas Mandel, Bülent Karabulut
- Sitotoksik ve hedefe yönelik kemoterapi – Neredeyiz? Primer tümörün lokalizasyonunun etkisi ne? /
Cytotoxic and targeted chemotherapy for metastatic CRC – Where are we? Primary localization of the
tumour, left&right? - Şuayip Yalçın
- Metastatik KRK'de check point inhibitörleri/MSİ / Check point inhibitors and MSI for mCRC - Faruk Aykan
- Yoldaki ilaçlar / Pipeline medications - Clauss H. Köhne

Lokorejyonel Tedaviler / Locoregional Therapies: What is there in our tool-box?
Başkanlar / Chairman: Cüneyt Türkmen
- mKRK'da cerrahi – Uzun dönem sonuçlar, nasıl geliştirilebilir? / Surgery for liver metastases – Long term
results, how do we improve them? - Brice Gayet
- mKRK'de ablasyon teknikleri / Ablation techniques and results for mCRC - Koray Güven
- mKRK'de radyoembolizasyon tedavileri / Radioembolization therapies for mCRC - Seza Güleç
- mKRK'de kemoembolizasyon tedavileri / Chemoembolization therapies for mCRC - Adem Uçar
- mKRK'de Stereotaktik radyoterapi – Endikasyon, teknik, sonuçlar / Steotactic radiotherapy for mCRC –
indication, technique, results - Enis Özyar
- Tartışma / Discussion
15.15-15.30

Kahve Arası / Coffee Break

15.30-16.20

Konferans II / Conference II: Yenilikler / What is New?
Kanser aşısı çok ilginç, bilimselliği konuşuluyor, immunoterapinin aktif bir dalı olmaya aday. Cerrahi yerine radyasyon ve
kimyasallar kullanmak yerine hastanın kendi immun sistemini aktive etmek ne kadar çözümcül?
Cancer vaccine is so interesting, scientifically speaking, because it belongs to a new class of cancer treatments called
immunotherapy. Rather than using a surgery, radiation, or chemicals to take cancerous cells out directly, immunotherapy
stimulates the patient’s own immune system to fight cancer.

Başkanlar / Chairman: Kaya Yorgancı, Esra K. Sağlam
- mKRK'de MR guided radyoterapi / MR guided radiotherapy in mCRC - Anna Bruynzeel
- Kanser aşısı; bir efsane mi? / Cancer vaccination, is it a myth?
Kanser immunolojisi ve adaptif immunoterapide yeni yaklaşımlar / Cancer immunology and the
maintance of the adaptive immunotherapy - Ercüment Ovalı
Aşı kime? Ne zaman? / Vaccination for Whom? When? - Pedro Camilo Rodriguez

16.20- 17.45

Panel IV/ Panel IV : İnteraktif Hasta Tartışmaları / Interactive Case Discussion
Kolaylaştırıcı / Moderator: Oktar Asoğlu
- Hasta seçimi ve tedavi stratejisini belirleme / Treatment stratification of patients according to whether
patients are 'fit' or 'unfit’
- Senkron, rezektabl karaciğer metastazı/ Synchronous, resectable liver metastasis
- Metakron, rezektabl karaciğer metastazı / Metachronous, resectable liver metastasis
Sunucular / Presenters: Kürşat Serin, Barış Bakır, Handan Tokmak
Panelistler / Panellists: Philip Paty, Brice Gayet, Clauss H. Köhne, Süha Göksel, Ayhan Kuzu

17.45 – 18.30
:

Sözel Bildiri Oturumu / Oral Presentation Session
Başkanlar / Chairman: Cüneyt Kayaalp, Handan Tokmak

08.30-10.00

Panel V / Panel V: İnteraktif Hasta Tartışmaları / Interactive Case Discussion
Kolaylaştırıcı / Moderator: Gökhan Demir
- Zor vakalarda tedavi seçimi; Tanımlar, farklı yaklaşımlar, öneriler / The treatment algoritm for the hard
cases? Definitions, different aproaches, proposes
- Senkron, irrezektabl karaciğer metastazı / Synchronous, irresectable liver metastasis
- Metakron, irrezektabl karaciğer metastazları / Symptomatic primary colon/rectal cancer with
irresectable liver metastasis
Sunucular / Presenters: Kürşat Serin, Barış Bakır, Handan Tokmak
Panelistler / Panellists: Philip Paty, Brice Gayet, Clauss H. Köhne, Sibel Erdamar, Şuayip Yalçın

10.00-10.50

Konferans III / Conference III
Başkanlar / Chairman: Cumhur Yeğen, Rossen Madjov
- Laparoskopik karaciğer metastazektomi (video sunumları ile) / Laparoscopic liver resection for metastasis
(Video presentation) - Brice Gayet
- mKRK karaciğer cerrahisinde metastaz sayısı ve cerrahi sınırın onkolojik önemi nedir? / The importance of
the number and the resection margine in mCRC - Kürşat Serin

10.50-11.00

Kahve Arası / Coffee Break

11.00-12.30

Panel VI / Panel VI: Peritoneal Metastazlar/Peritoneal Karsinomatozis / Peritoneal Metastasis
Peritoneal karsinomatozis (PK) hastaları kemoterapinin katkısı sonrası ortalama 5-7 aylık yaşam beklentisi ile hastalığın
terminal dönemde oldukları şeklinde tanımlanmakta iken yeni yaklaşımların katkısı ile daha iyi sonuçlar bildirilmekte.
Geride makroskopik tümörün bırakılmadığı sitoredüktif cerrahi yada HİPEK sonrası hastalıksız 14 ay, genelde 44 ay sağkalım
bildiren yayınlar mevcut. PKİ skoru 10'un altında olanlarda bu süre 31 ve 48 ay, 5 yıllık sağkalım oranı ise %22-50 olarak
bildirilmekte.
Öğrenim Hedefleri:
* Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK tedavisinin KRK PK'da yerini öğrenmek (rasyonel, endikasyon, hasta seçimi, uygulama,
sonuçlar, komplikasyonlar),
* KRK PK hastalarında tanısal güçlüklerde hangi görüntüleme yöntemlerinin seçileceğini öğrenmek,
* KRK PK'da neoadjuvan ve adjuvan tedavi seçeneklerini öğrenmek.
Peritoneal carcinomatosis (PC) arising from colorectal cancer has generally been considered terminal, with a median life
expectancy of 5.2 to 7 months after initiation of fluorouracil (5-FU)–based chemotherapy, but newer management
approaches have improved patient outcomes. In highly selected groups of patients with no macroscopic disease after
cytoreductive surgery (CRS) and HIPEC, the median disease-free survival and overall survival (OS) times were 14 months
and 43 months, respectively. Median survival time with a PCI score less than 10 is between 31 and 48 months, with a 5year OS rate between 22% and 50%.
Learning objectives:
* To learn the maintance of the CRS and HIPEC for peritoneal carcinomatosis in CRC,
* To learn the value of the imaging methods in challenging PC cases,
* To learn the neoadjuvant and adjuvant treatment options in PC.

Başkanlar / Chairman: Mehmet Füzün, Bülent Karabulut
- Radyolojik Değerlendirme / Radiology in PC - Barış Bakır
- PET-BT/MR'ın Rolü / PET-CT/MR in PC - Handan Tokmak
- Cerrahın Rolü / Role of the surgeon - Cem Terzi
- Perioperatif Sistemik Tedavi / Perioperative treatment - Sezer Sağlam
- Tartışma / Discussion

12.30-13.30

Öğle Yemeği / Lunch

13.30-15.30

Panel VII / Panel VII: Daha Fazla ne Yapabiliriz? Palyasyon? / What we can do More and More? Palliation?
Öğrenim Hedefleri:
* Sıradışı metastaz alanlarında tedavi hedeflerini, olanakları ve sınırları öğrenmek,
* Palyasyon kavramı ve yöntemlerini öğrenmek
Learning objectives:
* To learn the goal, endpoint, opportunity and the limitations for unfavorable/uncommon side metastasis
* To learn the palliation concept

1.Oturum: Daha fazla ne yapabiliriz? / 1st Session: What we can do more and more?
Başkanlar / Chairman: Semih Halezeroğlu
- Akciğer metastazlarına yaklaşım? / Treatment strategy in lung metastasis - Serhan Tanju
- Nadir görülen metastazlara yaklaşım / Treatment strategy in uncommon site metastasis - Uğur Selek
- PİPAK; kime? Ne zaman? / PIPAK for whom? when? - Florian Struller
- Tartışma / Discussion
2.Oturum: Palyasyon? / 2nd Session: Palliation
Başkanlar / Chairman: Birol Bostancı
- Tedaviyi sonlandırma ve kesintisiz tedavi; ne zaman? / Discontinuation of treatment and the concept of
maintenance therapy; stop when? - Leyla Özer
- Evre 4 hastalıkta beslenme ve destek nasıl olmalı? / Nutrition and alimentation in stage 4 disease? Haldun Gündoğdu
- Ağrı kontrolü / Pain control - Süleyman Özyalçın
- Tartışma / Discussion
15.30-16.00

Kahve Arası / Coffee Break

16.00-16.30

Konferans IV / Conference IV : GİS Melanomlarına Yaklaşım / Treatment Strategy in GI Melanoma
Başkanlar / Chairman: Cüneyt Kayaalp, Ali Arıcan
- Anorektal Melanoma Yaklaşım / Surgery in Anorectal Melanoma- Birol Bostancı
- Sistemik Tedavi / Chemotherapy in Anorectal Melanoma - Mesut Şeker

16.30- 17.30

Panel VIII / Panel VIII: İnteraktif Hasta Tartışmaları / Interactive Case Discussion
Kolaylaştırıcı / Moderator: Cem Terzi
- Olağandışı hasta örnekleri ile / Extreme cases
- Senkron, irrezektabl karaciğer metastazı / Synchronous, irresectable liver metastasis
- Metakron, irrezektabl karaciğer metastazları / Symptomatic primary colon/rectal cancer with
irresectable liver metastasis
Sunucular / Presenters: Kürşat Serin, Barış Bakır, Handan Tokmak
Panelistler / Panellists: Philip Paty, Brice Gayet, Clauss H. Köhne, Mehmet Füzün, Sibel Erdamar

17.30-18.00

Ödül ve Kapanış Töreni / Award and Closing Ceremony
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