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Hematolojide Akılcı İlaç Kullanımı 
Dr. Emine Durak  

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji BD 

 

İlaç, hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan kimyasal, bitkisel ve 

biyolojik kaynaklı ürünler olarak tanımlanmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı tanımı ilk defa 1985 

yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına 

alınması veya tedavi edilmesi amacıyla, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine 

göre; uygun ilacı, uygun doz ve sürede, doğru uygulama yoluyla, yeterli bilgilendirme 

yapılarak, en uygun maliyetle kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı 

sürecinde; ilaç tüketiminin, reçete yanıtlama sürecinin, reçete yazma sürecinin, ilaç bilgi 

desteğinin, ilaç lojistiğinin, ilaç ruhsatlandırmasının, ilaç yönetiminin akılcılığı oldukça 

önemlidir. Uygunsuz ilaç kullanım şekilleri; çoklu ilaç kullanımı, ilaçların gereksiz ve aşırı 

kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz 

tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması (uygulama yolu, süre, doz..), uygunsuz kişisel 

tedavilere başvurulması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon 

önerilmesi, gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel 

ürünlerin kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi olarak 

değerlendirilebilir. İlaç-ilaç etkileşimi iki veya daha fazla ilacın birlikte kullanımı sonrasında 

ortaya çıkan ve ilacın etkililiği veya güvenliğinde ölçülebilir bir değişime yol açan olaylardır. 

Reçetesiz ilaçlar, bitkisel suplementler, besin, alkol, sigara ile de etkileşim görülebilir. Tüm 

advers ilaç reaksiyonlarının %20-30 kadarı ilaçlar arası etkileşim kaynaklıdır. Yarattığı 

ekonomik yük veya gereksiz hastane yatışından ziyade yaklaşık %1-2 hastada ölümcül 

sonuçları da söz konusu olabilir. Hematoloji kliniklerinde kanser ve eşlik eden hastalıkların 

tedavisinde ilaç etkileşimi riski fazladır. Kemoterapi ilaçlarının olumsuz yönde etkileşme 

potansiyelinin yüksek olması yüzünden anti-kanser tedavide hedeflenen optimum etki ve 

minimum toksisite riski arasındaki dengeyi korumak her zaman kolay olmaz. Bu ilaçlarının 

terapötik aralıklarının dar olması, kompleks farmakolojik profile sahip olmaları, doz-yanıt 

eğrilerinin eğiminin yüksek olması da bu zorluğu artırır. Kanser alanında çok fazla sayıda yeni 

ilacın hızlı bir şekilde piyasaya sunulması da bu ilaçlarla olan etkileşim riskini yükseltir. Ayrıca 

hastalar açısından malnutrisyon, ileri yaş (KC, böbrek fonksiyonlarının bozulması) ve özellikle 

çoklu ilaç kullanımının (polifarmasi) fazla olması da oldukça önemlidir. İlaç etkileşimleri 

farmasötik, farmakokinetik (emilim, dağılım, metabolizma, atılım düzeyinde) ve 

farmakodinamik ilaç etkileşimleri (sinerjistik, additif, antagonistik etkiler) olmak üzere temelde 

üç grupta değerlendirilir. 
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İlaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi sırasında risk oluşturma potansiyeli olan ilaçlar ve hasta 

gruplarının özellikleri akılda tutulmalı, bu özellikleri taşıyan tüm ilaçlar reçete edilirken hassas 

davranılmalıdır. Ayrıca klinik içi sık tercih edilen ilaçlara dair ilaç-ilaç etkileşimlerinin 

belirlenerek bunların sınıflandırılması uygun olacaktır. Bu amaçla hastane bilgi yönetim 

sistemleri ve etkileşimleri denetleyen yazılımların kullanılması kolaylık sağlayabilir. Yine de 

tüm hematolojik ilaç etkileşimlerini bilmek ve akıldan takip etmek olanaksızdır. Sürekli yeni 

bir ilacın eklendiği dinamik bir branş olan hematolojide, her gün yeni ilaç etkileşimleri 

bildirilmekte ve bunlar sürekli artarak güncellenmektedir.  

Dolayısıyla bilgiye ulaşmanın çok hızlı ve kolay olduğu günümüzde evrensel bilgi kaynaklarına 

başvurmak ve bunu mesleki bir alışkanlık haline getirmek çok önemlidir. İmkanı olan üçüncü 

basamak sağlık kuruluşlarında ilaç etkileşimlerinin yorumlanması ve advers ilaç etki 

bildirimleri (farmakovijilans) açısından Klinik Farmakoloji birimlerinden hızlı konsültasyon 

desteği alınması uygun olacaktır. Akılcı ilaç kullanımı öncelikle tıp eğitimine entegre edilmeli, 

hekimlerin çalışma koşulları her hastaya yeterli süre hizmet sunacak şekilde iyileştirilmelidir. 

Hastalıklara yönelik tanı ve tedavi rehberleri güncel tutulmalı ve kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Tarafsız ilaç bilgi kaynaklarına erişim sağlanmalıdır. Eczacının bu alanda 

gerekli rolü üstlenebilmesi için gerekli desteğin verilmesi, reçetesiz ilaç satılması veya 

verilmesinin önüne geçilmelidir. Akılcı ilaç kullanımının uygulanabilmesi için hekim, eczacı, 

hemşire, hasta yakını, üretici ve hastaya büyük görev düşmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

KLL İlk Tedavide Değişen Tercihler? 
Haşim Atakan Erol 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji BD İzmit/Kocaeli 

 

Kronik lenfositik lösemi (KLL), kronik lenfoproliferatif hastalıklardan biridir. Genellikle 

monoklonal orijinli, fonksiyonel olarak yetersiz lenfositlerin ilerleyici birikimi ile 

karakterizedir.KLL hastaları için üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir standart başlangıç tedavi 

rejimi yoktur. Farklı rejimlerle genel sağkalım oranları benzer olsa da, tam remisyon oranları,  

hastalık ilerleme süresi ve ilişkili toksisiteler bakımından farklılık gösterirler. Bu tedaviler 

arasından hastaya, tümör özelliklerine ve tedavinin amaçlarına göre bir seçim yapılır.Üç kollu, 

çok merkezli faz III çalışmasında (Alliance A041202), önceden tedavisiz KLL'li 65 yaş ve üstü 

hastalar, bendamustin artı rituximab, ibrutinib veya ibrutinib artı rituximab almak üzere rastgele 

atanmış olup 38 aylık bir medyan takipte üç tedavi grubu arasında genel sağkalım açısından 

anlamlı bir fark saptanmayıp, tek ajan ibrutinib, BR ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir 

genel yanıt oranı (yüzde 93'e karşı yüzde 81) , PFS açısından ise BR ile görülenden daha iyi 

hale getirdiği gözlenmektedir (iki yıl içinde yüzde 74'e karşı 87; HR 0.39,% 95 CI 0.26-

0.58).İbrutinib'e rituksimabın eklenmesi CR oranlarını arttırmış (yüzde 12'ye karşı yüzde 26), 

ancak PFS'yi artırmamıştır (HR 1.00,% 95 CI 0.62-1.62). Sonuç olarak daha önceden tedavisiz 

KLL'li yaşlı hastalar arasında, ibrutinib ile tedavi, progresyonsuz sağkalım açısından 

bendamustin artı rituksimab ile tedaviye göre daha üstün saptanmış; ibrutinib ile ibrutinib artı 

rituximab arasında progresyonsuz sağkalım açısından anlamlı fark bulunmamıştır (1).Başka bir 

faz III çalışmasında (REZONATE-2), daha önce tedavi edilmemiş KLL'li 269 yaşlı yetişkin 

(medyan yaş 73 yaş) ibrutinib veya 12 döngüye kadar klorambusil ile ilk tedaviye rastgele 

atanmış olup ibrutinib’in genel sağkalımı anlamlı derecede uzattığı gözlenmiştir. 24 ayda genel 

sağkalım oranı ibrutinib ile %98 iken, klorambusil ile%85 olup; 18 ayda progresyonsuz 

sağkalım oranı ibrutinib grubunda %90, klorambusil grubunda ise %52 olarak gözlenmiştir 

(2).Üçüncü bir çalışmada (iLLUMINATE) , daha önce tedavi edilmemiş KLL' si olan 229 çoğu 

yaşlı yetişkin, klorambusil artı obinutuzumab’a karşı ibrutinib artı obinutuzumab almak üzere 

rastgele atanmış olup progresyonsuz sağkalım ibrutinib artı obinutuzumab grubunda 

klorambucil artı obinutuzumab grubuna göre anlamlı derecede daha uzun bulunmuştur. 30 aylık 

progresyonsuz sağkalım ibrutinib artı obinutuzumab grubunda %79 (%95 CI 70-85) ve 

klorambucil artı obinutuzumab grubunda %31 (23-40) gözlenmiştir. Her iki grupta da en sık 

görülen derece 3 veya 4 advers olay nötropeni ve trombositopeni olarak saptanmıştır (3). KLL'li 

genç erişkinlerde ibrutinib kullanımını destekleyen veriler, daha önce tedavi edilmemiş KLL'li 

ve 17p delesyonu olmayan 529 genç yetişkinin (ortanca yaş 57 yıl) altı FCR döngüsüne 

karşı ibrutinib artı rituximab almak için 2:1 oranında rastgele atandığı faz III ECOG-ACRIN 

E1912 çalışmasından gelmektedir. 3 yılda, progresyonsuz sağkalımı olan hastaların yüzdesi, 

kemoimmünoterapi grubunda % 72.9 , ibrutinib-rituximab grubunda % 89.4 olarak 

gözlenmiştir (4).Çok merkezli bir faz 3 çalışmasında (ELEVATE TN), tedavi-naif KLL'li 535 

yaşlı veya kırılgan yetişkin hastanın 28 aylık bir medyan takipten sonra obinutuzumab'ın 

acalabrutinib'e eklenmesinin PFS'yi iyileştirdiği (HR 0.49; %95 GA 0.26-0.95), aynı zamanda 

OS'de bir iyileşme olmaksızın enfeksiyonlar dahil advers olayları arttırdığı görülmektedir (5).  

 

 

 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/chlorambucil-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/chlorambucil-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/obinutuzumab-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ibrutinib-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-drug-information?topicRef=83749&source=see_link
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Faz III bir çalışma (CLL14) 39.6 aylık medyan takipte, venetoklaks artı obinutuzumab ile 

klorambusil artı obinutuzumab’a göre anlamlı ölçüde daha uzun progresyonsuz sağkalım 

gözlenmiştir (HR 0·31, %95 CI 0·22-0·44; p<0,0001) (6). CLL2-GIVe, daha önce tedavi 

görmemiş del(17p) ve/veya TP53 mutasyonlu KLL hastalarının olduğu çok merkezli bir 

çalışmada ise hastalar, 1. ila 6. sikluslar için obinutuzumab (GA-101) ve venetoklaks (GIVe) ile 

indüksiyon tedavisi ve 7 ila 12. sikluslar için venetoklaks ve ibrutinib ile konsolidasyon tedavisi 

almıştır. 15. döngüde %58,5 CR oranı ile birincil son nokta karşılanmış olup (%95 GA: 42.1-

73.7; P<.001); hastaların %78'inde periferik kanda; %65.9'unda kemik iliğinde uMRD 

bulunmuştur. 24 ayda PFS ve OS oranlarının her ikisi de %95,1 bulunmuştur (7).Bir faz 3 

çalışmasında (GLOW) elde edilen ilk sonuçlarsa ibrutinib artı venetoklaksın daha önce tedavi 

edilmemiş KLL'de klorambusil artı obinutuzumab kombinasyonuna üstünlüğünü 

göstermektedir. İbrutinib artı venetoklaks PFS'yi ve sonraki tedaviye kadar geçen süreyi 

iyileştirmiştir. Tedaviye bağlı dokuz ölüm gözlenmiş olup bunlardan yedisi ibrutinib artı 

venetoklaks kolunda saptanmıştır (8). Yeni hedeflenen ajanlar, hem yeni tanı konmuş hem de 

nükseden KLL hastalarında kemoimmünoterapiyi gölgede bırakmaktadır. Başlangıç tedavi 

seçenekleri arasında acalabrutinib ± obinutuzumab, ibrutinib ve venetoclax + obinutuzumab 

gibi rejimler bulumakta olup; devam eden araştırmalar, MRD'nin ortadan kaldırılması amacıyla 

yeni ajanları ve çok hedefli kombinasyon rejimlerini araştırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: kronik lenfositik lösemi, hedefe yönelik tedavi, kemoimmünoterapi 

Referanslar: 

1. Woyach JA, et al. N Engl J Med. 2018;379:2517-2528. 

2. Burger JA, et al. N Engl J Med. 2015;373:2425-2437. 

3. Moreno et al Lancet Oncol 2019; 20:43. 

 

4. Shanafelt TD, et al. N Engl J Med. 2019;381:432-443. 

5. Sharman JP, et al. Lancet. 2020;395:1278-1291. 

6. Al-Sawaf. Lancet Oncol. 2020;21:1188 

7. Huber H et al. Blood. 2022;139(9):1318. 

8. Kater. ASH 2020. Abstr 125. 
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RR MM’de Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi 
Dr. Ayfer Gedük 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.  

 

Relaps/refrakter (RR) multipl miyelom (MM) tanısı alan bir hastada ilk olarak yaş, mevcut 

komorbiditeler, genetik risk durumu ve hastanın tedaviden beklentileri değerlendirilir. Ancak 

tedaviye ön planda şekil veren özellikler; hastanın performans durumu, relapsın karakteri, 

öncesinde kullanılmış kombinasyon tedavileri ve bu tedaviler ile alınan yanıtlar, gelişen yan 

etkiler ve remisyon süreleridir. Biyokimyasal relaps saptanan bir hastada idame alıyorsa ilaç 

dozlarının tedavi dozuna çıkılıp yanına steroid eklenmesi düşünülebilirken, agresif 

biyokimyasal relapslar klinik relaps gibi 3’lü kombinasyon tedavileri ile tedavi edilmektedir. 

Ekstra medüller tutuluma sahip yada sekonder plazma hücreli lösemi gibi agresif klinik relapsa 

sahip hastalar ise DCEP, VTDPACE ve türevleri gibi çoklu sitotoksik kemoterapiler ile tedavi 

edilir. 

Otolog kök hücre nakli (OKHN) sonrası gerçekleşen ilk relapslarda remisyon süresi tedavi 

seçiminde yol gösterecidir. OKHN sonrası idame tedavi almayan hastalarda 18 ay, idame tedavi 

alan hastalarda 36 ay ve sonrasında gelişen relapslarda 2. remisyon indüksiyonu sonrası 2. 

OKHN ile konsolidasyon planlanabilir. Şayet biyokimyasal relaps söz konusu ise 2. bir 

indüksiyon rejimi verilmeden direk OKHN uygulanabilir. İlk dizi tedavi içerinde 

uygulanmamışsa ve klinik olarak nakle uygun bir hastaysa relaps esnasında mutlaka OKHN 

planlanmalıdır. 

Günümüzde kılavuzlardaki tedavi algoritmalarının ilaç refrakterliği üzerine düzenlendiğini 

görmekteyiz. İlaç refrakterliği  IMWG tarafından tam doz tedavi altında veya tedavi bitiminden 

sonraki ilk 60 gün içerisinde gerçekleşen relaps olarak tanımlanmaktadır. Ancak MM-014 

çalışması ve Kastritis ve ark. yapmış olduğu çalışmalarda PFS’in lenalidomid dozundan 

etkilenmediğinin gösterilmesiyle birlikte düşük doz idame altında progrese eden hastalarda 

lenalidomid refrakter kabul edilmeye başlanmıştır. 

Klinik relaps durumunda tedaviye 3’lü kombinasyonlar ile başlanması, mümkünse 2 ilaçtada 

sınıf yada jenerasyon değişikliğine gidilmesi önerilmektedir. Lenalidomid duyarlı bir hastada 

ilk seçenekler Dara-Rd ve KRd iken lenalidomid refrakter bir hastada ilk planda PVD, Dara-

Kd ve İsa-Kd düşünülebilir. Double refrakter bir hastada ise ön planda pomalidomidin 

monoklonal antikorlar ile kombinasyonları, belantamab mafoditin tercih edilebilir. Dara-Kd ve 

İsa-Kd kombinasyonlarının bu grup üzerinde klinik verisi bulunmamaktadır. Bu grup hastada 

t(11,14) varlığı durumunda venetoklaksta önemli bir tedavi seçeneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

BCMA hedefli tedaviler geç relapsta yüksek etkinliğe sahip olmakla birlikte ulaşılabilirlik, 

yüksek maliyetler, hücre ürünü üretimi sırasında progresyon gibi sebepler kullanımını 

kısıtlamaktadır. 

Kaynaklar  

1. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30756-7 

2. https://doi.org/10.1182/blood.2020008734 

3. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.11.014 

4. https://doi.org/10.1200/EDBK_320129 

5. https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000539. 

6. https://doi.org/10.1038/s41375-020-0813-1. 
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Multiple Miyelomda İdame Tedavisi; Ne Zaman, Kime, Ne İle? 

Ceyda Aslan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye 

 

Son yıllarda yeni ve çoklu ajan tedavileri sayesinde Multiple Miyelom da (MM) olumlu 

sonuçlar elde edilmekle birlikte MM halen kür elde edilemeyen bir hastalık kabul edilmektedir. 

Bu durum süreli tedavilerin yerine relapsı geciktirerek progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel 

sağkalım (OS) avantajı sağlayabilecek idame ve sürekli devam tedavilerinin tercih edilmesine 

neden olmuştur. İdame tedavisi: İkili, üçlü hatta dörtlü tedavi ve/veya otolog nakili içeren 

yoğun indüksiyon sonrası tekli veya ikili ajanlar ile yapılan devam tedavisidir. 

İdame tedavisi uygun hasta grubunda otolog nakil sonrası standart bir yaklaşım haline gelmiştir. 

Nakil adayı olmayan ileri yaş hastalarda halen tartışılsa da kılavuzlarda yerini almıştır (1,2). 

Lenalidomid, bortezomib, ixazomib, karfilzomib ve diğer monoklonal antikorları da içeren 

tedaviler idamede değerlendirilmektedir.  Lenalidomid ve bortezomib en sık kullanılan 

ajanlardır. İdeal idame ajanı etkin ve tolere edilebilir olmalı, kümülatif veya kronik toksisiteye 

neden olmamalı, yaşam kalitesini olumsuz etkilememeli, hastaya ve sağlık ekibinine uygulama 

yükü yaratmamalı, relaps durumunda sonraki tedavilerin etkinlik ve uygulanabilirliğini 

olumsuz etkilememelidir. Nakil sonrası özellikle lenalidomid idame tedavisinin uzun dönemde 

ikincil malignite gelişim riskini arttırdığı bildirilmektedir. Bu doğrultuda idame tedavisinin 

yararı ve negatif getirileri hasta ile görüşülmelidir (1,3). 

Farklı ajanlarla yapılan faz 3 çalışmalarda nakil sonrası idame tedavisinin özellikle PFS yararı 

sağladığı gösterilmiştir. Lenalidomid idamesinin nakil sonrası hem PFS hem de OS üzerine 

avantajının güncel bir meta-analizde bildirilmesinin ardından lenalidomid idamesi standart 

haline gelmiştir. Hasta tolere ettiği sürece veya progresyona kadar devam edilmesi çoğunluk 

görüştür (1,4). Nakil sonrası 2 yıl bortezomib idamesinin 17 p delesyonu taşıyan yüksek riskli 

hasta grubunda da PFS arttırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle nakil sonrası yüksek riskli 

hastalarda tek bortezomib veya immunmodulatuar ajan ile ikili kombinasyonu idamede 

önerilmektedir.  

Nakil adayı olmayan hastalarda idame tedavisi henüz standart bir yaklaşım değildir. Halen 

tartışılmakla birlikte lenalidomid idamesi NCCN kılavuzunda kategori 1 kanıt düzeyinde yerini 

almıştır. Ayrıca özellikle yüksek riskli hasta grubunda tek ajan protozoom inhibitörü veya 

immunmodulatuar ile kombinasyonu içeren ikili idameler de yer almaktadır. Nakil adayı 

olmayan hastalar için indüksiyon tedavisinin progresyon veya kabul edilemeyen bir toksisite 

gelişimine kadar sürekli verilmesi de yaygın bir uygulamadır.  

Standart risk hastalar için nakil sonrası en az 2 yıl süre ile lenalidomid ile idameyi;  nakil adayı 

olsun veya olmasın yüksek riskli hastalar için bortezomib bazlı idame tedavisini benimseyen 

uzman görüşleri mevcuttur (2). 

Günümüzde ideal idame süresi bilinmemekle birlikte progresyona kadar devam edilmesi 

çoğunluk görüştür. Minimal kalıntı hastalık durumuna göre idame veya sürekli tedavilerin 

kesilip kesilemeyeceğine yönelik çalışmalar sürmekte, optimal süre ve doz yoğunluğuna dair 

cevaplar halen aranmaktadır.  
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KML: Tedavi Seçeneklerinde Kişiye Özel Seçim! 

Dr. Cenk Sunu 

Sakarya ÜEAH Hematoloji  

 

Yeni tanı (Ph+) kronik faz KML’nin yaşam beklentisi genel nüfusta aynı yaştaki bireylerinkine 

çok yakındır. KML’de bireysel hastalar için tedavi seçimi etkinlik, tolere edilebilirlik, erken ve 

geç toksisite ve ilaç maliyetleridir. Yakın zamanlarda, yaşam kalitesine ve uzun vadeli organ 

toksisitelerinden kaçınmaya ve özellikle, tedavisiz remisyon (TFR) ile sonuçlanan TKI 

tedavisini durdurma olasılığını en üst düzeye çıkaracak stratejilerin belirlenmesine 

odaklanılmıştır. Başka bir hedef, kararlı bir derin moleküler yanıt elde etmektir. (DMR) ve 

tedavisiz remisyon (TFR). TKI; imatinib veya jenerik, dasatinib, nilotinib ve bosutinib birinci 

basamak olarak mevcut. (Jenerik imatinib, uygun maliyetli başlangıç tedavisi!…) Tüm 

TKI'lerin çeşitli kontrendikasyonları ve yan etkileri dikkate alınmalıdır. Tanı anındaki hasta 

risk durumu değerlendirilmelidir. 

ELN önerilerinde tedavi başarısızlığı durumunda ve tedavi değişikliği kararı vermeden önce, 

Mutasyonlar, ko-morbiditeler, toksisite profili, bağlılık sorunlarının dikkate alınması 

önerilmektedir. 

Klinik çalışmalar hastaların entolerans nedeniyle tedaviyi bıraktığını göstermektedir. 

IRIS çalışması: Hastaların %6’sı  imatinibi AE’ler nedeniyle bırakmıştır. DASISION çalışması: 

Hastaların %67’si dasanitibi AE’ler nedeniyle bırakmıştır. Hastaların %5’i imatinibi AE’ler 

nedeniyle bırakmıştır. ENESTnd çalışması: Hastaların %9’u nilotinib 300 mg BID’ı AE’lere 

bağlı olarak bırakmıştır. Hastaların %13’ü nilotinib 400 mg BID’ı AE’lere bağlı olarak 

bırakmıştır. Hastaların %10’u imatinibi AE’ler nedeniyle bırakmıştır. 

Sekonder başarısızlıklar; CHR KAYBI, CCgR KAYBI, MUTASYONLAR
(1-2)

, CCA / Ph +
(3)

, 

MMR KAYBININ DOĞRULANMASI
(4) 

(1.İmatinibe-dirençli mutasyonlar, 2.Her türlü 

mutasyon, 3.Akselere faz, 4.Biri mutlaka >%1 olan iki ardışık testte > %0.1.) 

Mutasyonlar ne zaman test edilmelidir? 

Tüm hastaların test edilmesinin  pratik ya da yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, 

kronik faz KML tedavisi sırasında mutasyon taraması yalnızca tedavi başarısızlığı, yanıt kaybı, 

primer veya sekonder direnç, akselere ya da blast fazına progresyondan birisi ortaya çıkarsa 

önerilmektedir: Tedavi başarısızlığı, yanıt kaybı, primer veya sekonder direnç, akselere ya da 

blast fazına progresyon.  
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Gebelik ve ebeveynlik 

Erkek hastalarda imatinib, bosutinib, dasatinib veya nilotinib için konjenital anormallik 

riskinde artış yok. Ponatinib ve asciminib için yeterli veri yok. Spermdeki kalite ve morfoloji 

değişiklikler tanı anında mevcut olabilir ancak imatinib'den sonra değişiklik gözlenmemiş. Bu 

nedenle erkeklerin imatinib veya 2GTKI ile tedaviyi kesmesine gerek yoktur. 

Kadınlar için, gebelikte KML'nin yönetimi bireyselleştirilmelidir. TKI tedavisi gebelik 

doğrulanınca ilk trimesterde kesilmelidir. Tedaviye devam etme veya bırakma ve gebeliğin 

devam ettirilip edilmemesi seçenekleri belirlenmelidir Dasatinib ikinci trimesterde 

başlatıldığında hidrops fetalis oluşumu, tüm TKI'lerin gebelik boyunca kontrendike olduğunu 

düşündürür. İmatinib ikinci ve üçüncü trimesterde güvenle kullanılmış olmasına rağmen, 

yetersiz deneyim rutin kullanımına izin vermemektedir. TFR için uygun olan kadınlar, gebe 

kalmak için TKI'lerini de güvenle bırakabilirler. Bundan sonraki yönetim, MMR'nin bakımına 

veya kaybına bağlıdır. MMR kaybeden ve gebe olan kadınların tedaviyi yeniden başlatmak için 

klinik bir ihtiyaç olmaksızın gebelik sonlandırılmalıdır. MMR'sini kaybeden ve henüz hamile 

olmayan kadınlar daha güçlü bir TKI ile tedaviye yeniden başlanılıp ve derin moleküler yanıt 

oluştuğunda tekrar kesmeyi denenebilir. 
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KML: Optimal Yan Etki Yönetimi Nasıl Yapılmalı? 

Dr. Esra Terzi Demirsoy 

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Tirozin kinaz inhibitörlerin(TKİ) keşfi ile KML tedavisinin başarılı tedavisi günümüzde 

normale yakın yaşam beklentisine yol açmaktadır. Hastaların çoğu yaşam boyu TKİ'lere maruz 

kalma olasılığı olduğundan, kronik düşük dereceli yan etkilerin iyileştirilmesi bunun sonucunda 

ortaya çıkan daha düşük yaşam kalitesi veya daha az sıklıkta görülen morbidite ve mortaliteye 

yol açan yan etkilerin yönetilmesi önem kazanmaktadır.   

Bugün için Türkiye’de imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib ve ponatinib olmak 5 adet TKİ 

KML tedavisinde kullanılmaktadır. Tüm TKİ ile tedavi sırasında hematolojik yan etkiler 

görülebilir. Hematolojik toksisiteler hemen hemen her zaman tedavinin ilk haftalarında sınırlı 

olmakla birlikte geç sitopeniler de gözlenmiştir. Nötropeni en sık görülür, bunu trombositopeni 

ve anemi izler . Bu yan etkiler doza bağımlıdır, tedavi kesildiğinde veya doz azaltıldığında geri 

dönüşümlüdür . İlk 4-6 hafta boyunca, kan sayımları haftalık olarak izlenmelidir.  

Tüm TKI'ler, QT aralığını uzatma potansiyeline sahiptir, ancak in vivo etkiler ağırlıklı olarak 

imatinib ve nilotinib ile rapor edilmiştir. Herhangi bir TKI tedavisine başlamadan önce bir EKG 

çekilmesi önerilir. Nilotinib tedavisinde  QTc'yi başlangıçta, başlangıçtan 7 gün sonra, doz 

artışından sonra ve periyodik olarak EKG çekilmelidir. Nilotinib, aritmi riski olan hastalara 

verilmemelidir. Uzun QT sendromunda veya QT aralığını uzatan eşzamanlı ilaçların bulunduğu 

durumlarda nilotinib tedvisinden kaçınılmalıdır. Vasküler yan etkilerden özellikle periferik 

arter okluzif hastalık(PAOD) nadir görülmesine rağmen nilotinib ve ponatinib ile ilişkili dikkat 

çeken bir yan etkidir. PAOD gelişen hastalarda  sıklıkla   kardiyovasküler risk faktörlerine 

sahiptir. İmatinib, dasatinib  ve bosutinib ile faz 3 çalışmalarda arteriyel vasküler risk artış 

gösterilmemiştir. ELN 65 yaş üstü veya kardiyovasküler risk faktörleri/ klodikasyonu 

düşündüren semptomların varlığında daha genç hastalarda asemptomatik PAOD'yi 

değerlendirmek için ayak bileği-kol indeksi veya ultrasonografi yapılmasını tavsiye etmektedir. 

Nilotinib ve Ponatinib başlanacak hastalara açlık glukozu, HbA1c, lipidler (LDL, HDL,TG) ve 

kreatinin ; PAOD'yi değerlendirmek için ayak bileği-kol indeksi veya ultrasonografi 

yapılmasını bakılmasını ve her 6-12 ayda bir tekrarlanmasını önerilmektedir.  

Efüzyon riski, tüm TKI'lerde görülebilir , ancak dasatinib ile çok daha yüksektir. DASISION 

çalışmasında, 5 yıllık takipte insidans, imatinib ile %0.1'e kıyasla  dasatinib %28 bulundu. 

İkinci basamak tedavi olarak bosutinib ile tedavi edilen hastalarda  %4'ünde plevral efüzyon 

saptandı. Dasatinib  ile  %0.45 oranında pulmoner arteriyel hipertansiyon  gelişimi 

bildirilmiştir.  
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12 çalışmanın kapsamlı bir meta-analizi, tüm TKI’ler ile grade 3 veya üzeri hepatotoksisite 

geliştirme olasılığında kontrol kollarına göre daha yüksekti. İmatinib ve nilotinib için en sık 

görülen yan etkiler bulantı, ishal, karın ağrısı ve kusmadır. Hastaların büyük çoğunluğunda 

grade 1 ve 2 düzeyindedir.Dasatinib ve Ponatinibin gastrointestinal tolere edilebilirliği 

genellikle iyidir.Bosutinib de daha sık ve rahatsız edici olan ishal büyük bir problemdir. 

Ortalama 1.5-3 gün ile tipik olarak ilk 4 haftada başlar. Grade 3-4 yan etki %8-11 oranında 

görülür.İshal yaşayanların %21'inde ve %8'inde sırasıyla doz kesintileri ve azaltmalar 

gerekmiştir. Nilotinib ve ponatinib ile tedavi edilen hastalarda daha yüksek olmakla beraber , 

pankreatit olmadan da ve tüm TKI'lerde lipaz veya amilaz yükselmelerinin meydana gelebilir. 

KML tedavisinde yan etki yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler özetlenirse, çoğu hastada, 

genellikle tedavinin başlangıç döne 

mlerinde görülen , hafif ile orta şiddetteki yan etkiler spontan veya semptomatik olarak kontrol 

altına alınabilir. Tedavinin azaltılması veya kesilmesi, yalnızca yan etkinin optimal yönetimi 

öngörülemiyor veya gerçekleştirilemiyorsa yapılmalıdır. Doz azaltma veya kesilmesi 

minimumda tutulmalıdır. Komorbiditelere ve ilaç etkileşimlerine çok dikkat edilmelidir . Genel 

olarak, imatinib iyi bir uzun vadeli güvenlilik profili ve semptom şiddetinin tahmin edildiğinden 

az olduğu gösterilmiş olup  ve yeni gelişen farklı yan etkiler tanımlanmamıştır. 2. ve 3. nesil 

TKİ’ler daha yüksek yanıt oranlarına sahip olabilir, ancak beklenmedik geri döndürülemez 

akciğer ve vasküler problemlerle ilişkilendirilmiştir.   

 

Referanslar 

1) Steegmen JL, Baccarini M, Breccia M,et al. European LeukemiaNet recommendations 

for the management and avoidance of adverse events of treatment in chronic myeloid 

leukaemia. Leukemia. 2016 Aug;30(8):1648-71. 

2) Hochhaus A,Larson RA,Guilhot F, et al.  Long-Term Outcomes of Imatinib Treatment 

for Chronic Myeloid Leukemia. N Engl J Med 2017; 376:917-927 
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Myelodisplastik Sendromda Anemi Yönetiminde Seçeneklerimiz 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Gönderen 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi EAH 

 

MDS, hematopoietik kök hücrelerin klonal proliferasyonu, tekrarlayan genetik anormallikler, 

myelodisplazi, inefektif hematopoez, periferik kanda sitopeni ve akut miyeloid lösemiye 

(AML) dönüşüm riski ile karakterize miyeloid neoplazmalardır. Erkek cinsiyette 2 kat daha sık 

görülür ve median görülme yaşı >65 tir(1). Anemi ve buna bağlı klinik belirtiler nedeniyle 

başvuru lökopeni ve trombositopeniden daha sıktır. 

Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacında azalma MDS'de genel ve lösemisiz sağkalım 

ve yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur(2). Transfüzyon tedavisi, alloimmünizasyon da dahil 

olmak üzere demir birikimi gibi komplikasyonlara sebep olmaktadır(3). Ancak transfüzyon için 

kullanılacak eşikler ve hedefler konusunda netlik olmaması, bu hastalarda kolaylıkla yetersiz 

veya fazla transfüzyona neden olabilir. Genel öneri yaş ve komorbid hastalıklar gibi hasta 

ilişkili faktörler göz önüne alınarak semptomatik anemi durumunda transfüzyon yapmak 

olmalıdır. 

Eritropoezi uyarıcı ajanlar, ESA tedavisi, düşük veya INT-1 IPSS'li (veya IPSS-R 3.5'e kadar 

olan orta) hastalarda semptomatik anemi ve Hb < 10g/dl olan hastalarda düşünülmelidir. 

Hastalar, Nordic skoru (skor 0-1) tarafından yanıtı öngören kriterleri karşılamalıdır. 

Eritropoietin tedavisi ortalama 60.000u/hf yada darbopoein 150mg/hf başlanır, 8 haftalık 

kullanım sonrası yanıt alınamayan hastalarda epo doz artışı ya da G-CSF ilavesi ile 8 hafta daha 

kullanım sonrası yanıt değerlendirme yapılır,6 aylık kullanıma rağmen yanıt alınamayan 

hastalarda tedavi sonlandırılır. EPO tedavisine endikasyonu olan hastalarda, yerleşik 

transfüzyon bağımlılığından önce en kısa sürede başlanması tedavi başarısını artırmaktadır. 

Tam veya kısmi eritroid yanıta ulaşan hastalar, yanıtı sürdürmek için gereken minimum ESA 

dozunda veya yanıt kayboluncaya kadar uzun süreli tedaviye devam etmelidir. Hemoglobin 

konsantrasyonunun 12 g/dl'nin üzerine çıkmasına izin verilmemelidir. MDS-RARS  olan 

hastalarda EPO+GCSF beraber başlanarak 16 haftalık tedavi sonrası yanıt değerlendirme 

yapılır, yanıt yok ise tedavi sonlandırılır. Luspatercept , SMAD sinyalini azaltmak için 

dönüştürücü büyüme faktörü-beta süper ailesi ligandlarını bağlayan bir rekombinant füzyon 

proteinidir. Geleneksel ESA'lara kıyasla eritropoezin sonraki aşamalarını hedef alan bir eritroid 

olgunlaşma maddesi görevi görür. Uygulama, her üç haftada bir deri altı enjeksiyon yoluyladır. 

Luspatercept'in, ESA tedavisinin etkili olmadığı düşük riskli MDS ve MDS-RS olan hastalarda 

aneminin şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Çift kör, plasebo kontrollü bir Faz 3 çalışmasında 

(MEDALIST), ≥8 hafta boyunca transfüzyon bağımsızlığı Luspatercept kolundaki hastaların 

%38'inde, plasebo kolundakilerin ise %13'ünde (P < 0001) bildirmiştir. Sekiz haftada ≥2 ünite 

ES replasmanı gerektiren ve daha önce ESA tedavisi başarısız olan çok düşük, düşük veya orta 

riskli IPSS-R risk durumundaki MDS-RS hastalarında önce FDA sonra EMA onayı almıştır(4). 
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Del(5q) MDS'li hastaların ESA'ya verdiği yanıtlar, del(5q) içermeyen düşük riskli MDS 

hastalarında görülenden daha düşüktür (%39'a karşı %52). Bununla birlikte, ESA güvenlik ve 

etkinlik verileri göz önüne alındığında, Del(5q) olan düşük riskli MDS hastalarında 

semptomatik anemi için ESA birinci basamak tedavi olmalıdır(5).  MDS004 çalışması, 

lenalidomid ile plaseboyu düşük ve INT-1 transfüzyona bağımlı MDS'yi del(5q) ile 

karşılaştırdı; Lenalidomid 10 mg, 5 mg veya plasebo alan hastaların sırasıyla %58, %42 ve 

%6'sı transfüzyon bağımsızlığı elde etmiştir. Lenalidomid tedavi gruplarında sitogenetik 

yanıtlar görülmüştür(6). Lenalidomid ile AML'ye ilerleme riskinin arttığına dair kanıtlanmış 

bir veri yoktur ancak, MDS-004 çalışması, tarihsel olarak bildirilen %20'lik verilere kıyasla, 

AML'ye ilerlemenin beş yılda %40 olduğunu göstermiştir. TP53 mutasyonlu del(5q) MDS 

hastalarında daha yüksek AML transformasyonu görülmekle birlikte bu hastalarda 

lenalidomide ile 2-3 yıl kadar stabil yanıt korunabilmiştir(7). 

ESA tedavisine yanıtsız/yanıt kaybı olan ya da ESA tedavisine uygun olamayan(Epo>500)  

düşük riskli non 5q MDS hastalarında bile lenalidomid ile medyan yanıt süresi 8 ay olan 

transfüzyon bağımsızlığı yanıtı alınabilir(8). Len+ESA ise lenalidomide monoterapisine 

kıyasla eritroid yanıtta medyan yanıt süresi 16 ay olan yaklaşık %45lik bir iyileşme 

sağlamıştır(9). ESA başarısızlığı sonrası HMA kullanımında ise %20-30 yanıt elde edilmiştir. 

Hiposellüler MDS de hasta immünosüpresif tedaviye uygun ise (MDS-RA veya MDS-MLD alt 

tipi, semptomatik anemi ve transfüzyon bağımlılığı veya aşikar trombositopeni veya sık 

enfeksiyon, yaş <60, normal sitogenetik veya trizomi 8, HLA-DR 15 pozitifliği, PNH klonu 

saptanması ya da STAT-3 mutasyonu olan sitotoksik T-hücre klonu bulunması) antitimosit 

globulin (ATG), değil ise hipometile edici ajanlar (azacitidin-decitabin) veya lenalidomid 

tedavisi uygulanabilir(11). 

MDS patogenezinin anlaşılmasındaki son gelişmeler, HMA başarısızlığından sonra yeni 

potansiyel tedavilerin geliştirilmesine yol açmıştır. IDH-1 mutasyonu olan hastalarda 

Ivosidenib,  IDH-2 mutasyonu olan hastalarda Enasidenib ile umut verici sonuçlar alınmıştır. 
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Yüksek Risk MDS: Yeni Tedavi Seçenekleri İle Yönetim  

Hayrunnisa Albayrak 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Myelodisplastik sendrom (MDS), bir veya daha fazla seri çekirdekli hücrede ortaya çıkan 

morfolojik displazi, inefektif hematopoez, periferik kan sayımında bir veya daha fazla seride 

oraya çıkan sitopeni ve artmış akut myeloid lösemiye (AML) dönüşüm riskini barındıran, 

hematopoetik kök hücrelerinden meydana gelen klonal bir neoplazmdır. Karakteristik ve 

tekrarlayan genetik anomaliler barındıran MDS genellikle ileri yaşta ortaya çıkar. Genel 

toplumda görülme sıklığı 100.000 kişide 5’tir. Yaşla birlikte insidansında artış olur ve yaklaşık 

olarak 50 yaş altında 100.000 kişide 0.5 iken, 80 yaş ve üzerinde 89 olduğu tahmin 

edilmektedir. Olguların çoğu kemik iliği yetersizliği ve buna bağlı gelişen bir veya daha fazla 

sitopeni kaynaklı ortaya çıkan klinik semptomlar ile başvururlar. Başka bir nedene 

bağlanamayan bir veya daha fazla sitopeni ve en az bir seri çekirdekli hücrede % 10'un üzerinde 

morfolojik displazinin varlığı ile birlikte kemik iliğinde %20’den az blast bulunması ve/veya 

karakteristik sitogenetik veya moleküler bulguların eşlik etmesi durumunda MDS tanısı 

konulur.  

Kemik iliği blast yüzdesi, karyotip ve sitopeni bulgularının kullanıldığı uluslararası prognostik 

skorlama sistemi (IPSS) ve bunun revize formu olan R-IPSS’ye göre MDS olgularının risk 

hesaplaması yapılmalıdır. IPSS’ye göre orta-2 (≥1,5 puan) ve yüksek risk, R-IPSS’ye göre orta 

(≥3,5 puan), yüksek ve çok yüksek risk grubuna giren olgular yüksek risk MDS olarak ayrılırlar. 

Yüksek risk MDS olgularının düşük risk MDS olgularına göre genel sağkalım süresi ve 

AML’ye kadar geçen süre belirgin olarak daha kısadır. Bu yüzden bu grup olguların tedavi 

yaklaşımı düşük risk MDS olgularından daha farklı olmaktadır. Yüksek risk MDS’de tedavi 

seçeneklerini yüksek ve düşük yoğunluklu tedaviler olarak iki ana başlık altında toplayabiliriz. 

Genellikle ileri yaş olan bu olgular, ECOG ve Karnofsky performans skorlamalarının yanı sıra 

geriatrik değerlendirme ölçekleri (Charlson comorbidity index (CCI) gibi) ile de ele alarak 

uygun tedavi seçeneği açısından değerlendirmelidir. Yüksek riskli bir MDS olgusunda tedavi 

kararını belirlemede ilk bakılacak parametre olgunun allojenik kök hücre nakline (AKHN) 

uygun olup olmadığıdır. HCT-CI (Hematopoietic Cell Transplantation-specific Comorbidity 

İndex) olguların nakile uygunluğu açısından kullanılabilecek bir ölçektir. Buna benzer olarak 

EBMT, GITMO ve PAM skorlamaları da aynı amaçla kullanılabilir. Yaş tek başına AKHN’e 

engel bir durum değildir.  

Uygun (genç yaş ve fit) hastalarda yoğun kemoterapi ve MDS’de tek küratif seçenek olan 

AKHN yüksek yoğunluklu tedavi seçenekleridir. 2019 yılında yayınlanan ve 2000-2012 yılları 

arasında AKHN yapılan MDS olgularının ele alındığı çok merkezli bir retrospektif çalışmada, 

AKHN ile 2, 5 ve 10 yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %53, %43 ve %35 bildirilmiştir. 

Yine bu çalışmada yapılan nakil sayısının 12 yıl içerisinde yaklaşık 5 kat arttığı, bununla 

birlikte nakil yapılan yaş ortalaması ve akraba dışı nakil sayısının da belirgin yükseldiği 

gösterilmiştir. 24 AKHN çalışmasını içeren bir gözlemsel çalışmada myeloablatif rejim 

uygulanan olguların non-myeloablatif ve düşük yoğunluklu rejim alan olgulara göre yaş 

ortalamasının daha düşük olduğu belirtilmiştir. Ancak her iki grupta izlenen genel sağkalım, 

relaps riski ve derece 2-4 greft-versus-host hastalığı oranları benzer görülmektedir.  
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Fit, perifer kanında blast olan ve/veya kemik iliği blast oranı >%10 olan, myeloablatif rejim 

planlanmayan olgularda, özellikle de nakile kadar geçecek süre 2-3 aydan uzun olacak ise 

nakile kadar köprü amaçlı yoğun kemaoterapi (KT) hipometile edici ajanlar (HMA) +/- hedefe 

yönelik tedaviler kullanılabilir. Özetle, tek küratif seçenek olması, greft-versus-tümör etkisi, 3 

yıllık %30-52 324 arasında genel sağkalım ve %16-50 arasında hastalıksız sağkalım AKHN’nın 

avantajları iken; artmış fırsatçı enfeksiyonlar, kronik sitopeniler, greft-versus-host hastalığı ve 

tedavi ilişkili mortalite dezavantajlarıdır. Tek başına yoğun KT’nin genel yanıt oranları yüksek 

olsa da yanıt süresi genellikle 12 aydan kısa sürmektedir. AKHN sonuçları tek başına yoğun 

KT’den daha iyi olduğundan, KT sonrası remisyon veya minimal kalıntı hastalık olsa bile 

olgulara AKHN ile konsolidasyon veya HMA +/- hedefe yönelik tedaviler önerilmektedir.  

Hasta popülasyonunun daha çok ileri yaş ve kırılgan hastalardan ibaret olması nedeni ile olgular 

genellikle AKHN’e uygun değildir ve bu olgularda yaygın olarak HMA (azasitidin, desitabin) 

gibi düşük yoğunluklu tedavi seçenekleri kullanılmaktadır. Kılavuzlarımıza girmesini sağlayan 

faz 3 çalışmasında azasitidinin destek, düşük doz ara-c ve yoğun KT tedavilerine göre daha 

uzun bir genel sağkalım (24 ay/15 ay) sağladığı ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada azasitidin 

ile tedavi edilenlerde AML’ye dönüşüm süresi destek tedavisi verilenlere göre daha geç iken, 

düşük doz ara-c ile tedavi edilenler ile benzer bulunmuştur. Desitabin ise faz 3 çalışmasında 

yalnızca destek tedavisi ile yanıt oranları ve AML’ye dönüşüme kadar geçen süre açısından 

karşılaştırılmıştır. Yanıt oranları açısından belirgin üstün olan desitabinde yanıta kadar geçen 

süre ortalama 3.3 ay olarak bildirilmiştir. AML’ye kadar geçen süre açısından orta-2 ve yüksek 

risk IPSS grubunda avantaj sağladığı görülmüştür. Hem azasitidin hem de desitabini, 10 yılın 

üzerinde tecrübe sahibi olduğumuz, düşük toksisite, hematolojik düzelme ve uzamış sağkalım 

avantajlarını gördüğümüz tedavi seçeneklerimiz olarak görebiliriz. Ancak bu tedavi seçenekleri 

klonal bozukluğu düzeltemez ve kür sağlayamazlar. Olguların yarısından azında yanıt süresi 

uzun olmaktadır ve genellikle yanıt süresi 6-24 ay arasında kalmaktadır. Doza, döngüye, 

minimum uygulama sayısına bağımlılık ve ciddi eşlik eden komorbiditeler nedeniyle de gerçek 

yaşam verileri kontrollü çalışmalara göre bir miktar kötü sonuçlara sahiptir.  

Özellikle HMA ile tedavi edilen olguların yanıt değerlendirmesi 4-6 ay sonra yapılmalıdır. 

Yanıtsız veya nüks olan yüksek risk MDS olguları için tedavi seçenekleri maalesef kısıtlıdır. 

Bu durumdaki olgular öncelikle performans durumu ve ilk sıra tedavi sırasında olduğu gibi 

nakile uygunluk açısından yeniden değerlendirilmelidir. Bunların yanı sıra hastanın yaşı, 

komorbiditeleri aktif enfeksiyon durumu, tedavi talebi ve günümüzdeki COVİD-19 pandemi 

süreci tedavi stratejisini belirlemede diğer etmenlerdir. Eğer olgu hala nakile uygun görülüyor 

ise bu yönde tedavi planlanlanabilir. Ancak nakile uygun olmayan ve ilk sıra tedavide HMA 

kullanılmış hastalarda kılavuzlar klinik çalışmalara katılımı önermektedir. Yeni HMA’lar 

(guadecitabine, oral azasitidin, decitabin+cedazuridine (cytidine deaminase inhibitor)), hedefe 

yönelik tedavi seçenekleri (venetoclax (Bcl-2 inhibitörü) ivosidenib, enasidenib (IDH 1-2 

blokerleri), gilteritinib (FLT-3 inhibitörü)), immün kontrol noktaları üzerine olan ajanların 

(ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab) ve bazı diğer seçeneklerin (rigosertib, pevonedistat) 

MDS açısından çalışmaları devam etmektedir. Yakın zamanda bu tedavi seçeneklerinin yavaş 

yavaş hayatımıza gireceğini tahmin etmek zor değildir.  

Sonuç olarak yüksek riskli MDS olgularında tedavi seçenekleri özellikle nüks/refrakter 

hastalıkta kısıtlı olmakla birlikte çok sayıda klinik çalışma bu hasta grubunda devam 

etmektedir.  
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AML: 2022 de Tedavide Değişimler 

Dr. Müzeyyen Aslaner Ak 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği,Zonguldak  

 

Son yıllarda, yeni tanı AML hastalar için tedavi seçenekleri 7 + 3'ün ötesine geçmiştir(1). ELN 

birincil refrakter hastalığı, 2 kür yoğun indüksiyon tedavisi sonrasında tam remisyona (CR) 

ulaşılamaması olarak tanımlar (2). 8907 AML hastayı  analiz eden Ferguson ve arkadaşları 

birincil refrakter AML’yi ilk indüksiyona yetersiz yanıt veren veya 2 kür indüksiyondan sonra 

CR'ye ulaşamayan hastalar olarak tanımlanırken(3); CR'ye ulaşan ancak kemik iliğinde 

blastlarda ≥%5 artış, periferik kanda blastların ortaya çıkması veya ekstramedüller hastalık 

gelişimi nüks kabul edildi.İlerleyici hastalık ise  kemik iliği /kandaki blast artışı olarak 

tanımlanır(2)Relapsda eklenen yeni aberasyonları saptamak ve hedefe yönelik yeni ajanları 

kullanabilmek için mutasyon analizi mutlaka tekrarlanmalıdır.Nakile uygun hastalarda tedavi 

seçimi: Allojenik nakil, kemoterapi sonrası relaps AML hastaları için tercih edilen tedavidir. 

Kurtarma tedavileri arasında Flag-ida, MEC bulunur. Bu rejimlerde beklenen CR oranları%29-

66civarındadır (4).R/RAML hastalarının prognozu;yaş, alloHSCT önceki tedavi, relaps zamanı 

ve hastalığın mutasyonel ve sitogenetik profili gibi birçok faktöre bağlıdır(5,6) Genel olarak 

allojenik nakil, R/R AML hastalarının  %20-%35'inde 4 yıllık sağkalım sağlar(7,8)Bu nedenle, 

allojenik HSCT'den sonra nüks yaygın bir sorundur ve AML hastalarının %25-55'inde 

görülür(9,10).Non intensive tedavi:Yaşlı AML ve önemli komorbiditeleri olan hastalar için 

tercih edilen tedavidir. AML'de desitabin ve azasitidinin onaylanmasından bu yana, HMA'lar 

yaşlı AML hastaları için standart tedavi  haline gelmiştir.Venetoklaks:Venetoclax bir BCL-2 

inhibitörüdür.LDAC ve HMA'larla kombinasyon halinde venetoklaksın cesaret verici sonuçlar 

vermiştir.Yaşlı(≥60yaş)AMLolgularındaLDAC+Venetoclaxkombinasyonu,olguların 

%54’ünde CR ve 30 günlük mortalite oranı %6 olarak bildirilmiştir(11). Hedefe yönelik 

tedaviler: FLT-3 bir tirozin kinaz reseptörüdür(12). FLT-3 mutasyonu olumsuz bir prognostik 

belirteçtir. FLT-3 inhibitörleri 1. kuşak ve 2. Kuşak olmak üzere iki gruptur: Birinci kuşak 

inhibitörler Sunitinib, Lestaurtinib, Midostaurin, Tandutinib ve Sorafenib’ dir(13) İkinci kuşak 

inhibitörler ise Gilterinib, Quizartinib ve crenolanibdir(13)İkinci kuşak FLT-3 inhibitörleri 

daha spesifiktir ve bu nedenle yan etkileri daha azdır ve 1. kuşak FLT-3 inhibitörlerine göre 

daha potenttir(14).CD33 monoklonal Antikorlar: Gemtuzumab ozogamisin (GO) anti CD33 

monoklonal antikorudur.3325 erişkin hastanın değerlendirildiği bir çalışmada 7+3 tedavisine 

GO ilavesinin iyi veya orta riskli sitogenetiği olan hastalar için nüks riskini azalttığı ve 5 yıllık 

ortalama sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.IDH Reseptör İnhibitörleri:Enasidenib:IDH2 

mutasyonuna karşı etkili olup, IDH-2 (+) yeni tanı AML olgularında %73, sekonder AML 

olgularında ise %63 yanıt oranına sahip olduğu gösterilmiş olup;başlıca yan etkileri 

diferansiasyon sendromu ve ishaldir(15). İvosidenib: IDH1 mutasyonu olan olgularda %24.7 

CR sağlamıştır. 
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PD1İnhibitörleri: Nivolumumab ve pembroluzimab PDL1 inhibitörleridir. Relaps AML 

olgularında Azasitidin ile Nivolumab kombinasyonunun güvenli ve etkili olduğu 

saptanmıştır(16). Yeni tanı AML veya yüksek riskli MDS olan 44 olguda idarubisin ve sitozin 

arabinozid ile nivolumumab kombinasyonun 18.5 ay relapssız sağkalım süresini sağladığı 

saptanmıştır(17).Sonuç olarak FLT3 veya IDH inhibitörleri AML hastaları için  hedefli 

tedaviler olarak. T hücresine  yönelik tedaviler (bispesifik ajanlar)in AML’de kullanımı ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. HMA ile immune check point inhibitörlerinin kombinasyonları, 

relaps ve düşük riskli AML'de umut vericidir (örneğin, TP53 mutant AML için magrolimab + 

azasitidin) Yeni ajanlar lösemi kök hücrelerini ve moleküler alt kümelerini hedef alıyor 

(RAR∝, NPM-1 ve KMT2A-mutant AML) Akış sitometrisi ya da  moleküler yöntemlerle 

MRD, AML'de genel ve nükssüz sağkalım ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. MRD-pozitif AML 

hastalığını ortadan kaldırabilen ajanlara ihtiyaç vardır  
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Hematolojik Hastalıklarda IVIg Kullanımı 
Dr. Emel Merve Yenihayat 

Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli 

 

İntravenöz immünoglobulin (IVIg), en sık kullanılan plazma ürünüdür. Binlerce sağlıklı 

vericiden sağlanan plazmaların havuzlanması ile elde edilen IgG tipi havuzlanmış antikor 

preperatıdır. Klinikte kullanımına baktığımızda hematolojik hastalıklar dışında nörolojik 

dermatolojik ve romatolojik hastalıklarda da kullanıldığını görmekteyiz. Hematolojide primer 

sekonder immün yetmezlik durumlarında direk yerine koyma tedavisi olarak kullanıldığı gibi 

başlıca idiopatik trombositopenik purpura olmak üzere otoimmün hastalıklarda 

immünmodülatuar etkisinden yararlanmaktayız. Primer immun yetmezlik sendromlarından en 

sık görülen subtipi antikor eksikliğinin primer tedavisi İg replasman tedavisidir. Sekonder 

yetmezlik, antikor üretiminde ikincil bir nedene bağlı azalma veya kaybı ile birlikte olan, 

özellikle lenfoproliferatif hastalıklarla özellikle B hücrelerini hedefleyen ajanların kullanımıyla  

sıklığı artan bır immün yetmezlik alt grubudur. Ig seviyelerinde ki azalma ile birlikte 

fonksiyonlarında da azalma mevcuttur. İmmün yetmezliğe neden olan myelom ve KLL 

hastalarında azalmış mortalite ve morbiditenin en sık nedenlerinden biri enfeksiyonlardır. 

Hematolojik maligniteli hastalarda antimikrobiyal tedaviye etkisiz, ciddi ve tekrarlayan 

enfeksiyonları olan hastalara IgG <4 gr /dl veya kanıtlanmış spesifik antikor başarısızlığı varsa 

IgG replasman tedavisi önerilmektedir.Primer ve sekonder immün yetmezlik dışında 

hematolojide başlıca kullanım alanı İTP’dir. Yüksek doz IVIg'deki IgG ler, immün hücreler 

üzerindeki FcgR'lerini doyurarak aktive edici FcgR'lerinin bloke edilmesine neden olurlar, 

böylece immün kompleks aracılı inflamasyonu ve otoimmüniteyi azaltırlar. Yüksek doz 

IVIGler; dalak makrofajları gibi dalak ve karaciğerdeki fagositik hücreler üzerindeki Fc 

reseptörlerine bağlanarak reseptörlerin bloke edilmesiyle, otoantikorlarla kaplı trombositlerin 

yıkılmasını engellemektedir. Kanaması olan veya kanama riski yüksek olan, cerrahi işlem 

gerektiren veya prednole yanıt vermeyen hastalarda IVIg 1 veya 2 ardışık günde 1 g/kg veya 5 

gün boyunca günde 0,4 g/kg kullanılabilir. Diğer kullanım alanları Parvovirus B 19’a bağlı saf 

kırmızı hücre aplazisi gelişirse İVİG birinci basamak tedavisinde, otoimmun hemolitik anemi 

yüksek doz steroid ve ritüximab tedavisine rağmen tekrarlayan transfüzyon ihtiyacı olan, 

şiddetli ve hayatı tehdit eden hemolitik anemisi olan hastalarda IVIg kullanımı önerilmiş.  

Aplastik anemide ve trombotik trombositopenik purpurada kullanımı önerilmemekle birlikte 

heparin ilişkili trombositopenide kullanımı kontraendikedir. 

Kaynaklar 
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Hematolojik Hastalarda Dermatolojik Bulguların Önemi 

Pelin Ertop 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dermatoloji Bilim Dalı  

 

Hematoloji hastaları altta yatan hastalıkları, aldıkları tedavilere bağlı olarak hassas yapıya 

sahiplerdir. Bu yüzden çok değişik spektrumda ve normalden farklı klinikte dermatolojik 

bulgular gösterebilirler. Bu bulgular hastalığın tanısında veya  tedavi sürecinde karşımıza 

çıkabilir ve hastalığın durumu, tedavi stratejisi, hastanın bağışıklık sistemi ve eşlik edebilecek 

enfeksiyöz veya immünolojik durumlar hakkında bilgi verebilmektedir. Hematoloji 

hastalarında karşımıza çıkabilecek dermatolojik tablolar; neoplastik, reaksiyonel ve enfeksiyöz 

olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir.  

Neoplastik süreçler; lökemia kutis veya lenfomaların sekonder cilt tutulumu şeklinde 

görülebilir. Hematolojik hastalıkların tedavisinde veya kök hücre nakli sonrası kullanılan 

immünsupresif ajanlara bağlı, ya da var olan hastalığa bağlı oluşan immünsupresyona bağlı; 

skuamöz hücreli karsinoma, Kaposi sarkomu, Merkel hücreli karsinoma gibi deri kanserleri 

görülme sıklığında artış gözlenir. Bu kanserler hematoloji hastalarında daha agresif bir şekilde 

seyredebileceği  için hekimlerin bu konuda farkındalığının olması, önlem alma veya erken tanı 

ve tedavi açısından önem arz etmektedir.   

Nötrofilik dermatozlar, paraneoplastik sendromlar ve ilaç reaksiyonları gibi reaktif 

dermatolojik tablolar da sık görülmektedir. Nötrofilik dermatozlar; Sweet sendromu, 

piyoderma gangrenozum ve nötrofilik ekrin hidradenit olarak karşımıza çıkabilir. Bu hastalarda 

travma ile tetiklenen artmış nötrofil aktivitesi olan ‘paterji fenomeni’ne yatkınlık olması cerrahi 

işlem gibi durumlarda  akılda tutulması gereken bir noktadır. Kutanöz küçük damar vasküliti, 

poliarteritis nodosa ve paraneoplastik pemfigus gibi paraneoplastik durumlar 

gözlenebilmektedir. Hematoloji hastalarında, kemotörapatikler, hedefe yönelik tedaviler, 

antibiyotikler, NSAİİ’ler gibi çoklu ilaç kullanımı mevcuttur. Kemotörapatiklere bağlı 

palmoplantar eritrodisestezi, mukozit gözlenebilir. İlaç reaksiyonları; makulopapüler döküntü, 

akneiform döküntü, ürtiker gibi benign ilaç reaksiyonları şeklinde gözlenebilir. Bununla birlikte 

bazı hastalarda seyri daha ağır olan, ölümcül seyredebilecek vücutta yaygın eritem ve erozyon, 

mukoza tutulumuyla karakterize toksik epidermal nekroliz veya  DRESS (eozinofili ve sistemik 

semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu) gibi ciddi ilaç reaksiyonları da görülebilmektedir. 

Ciddi ilaç reaksiyonlarında sorumlu ilacın direk kesilmesi ve ilaç reaksiyonuna yönelik 

tedavilerin başlanması gerekmektedir. Diğer ilaç reaksiyonlarında ise ilaca devam kararı, 

reaksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumu göz önünde bulundurularak verilmelidir.  
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Hematolojik hastalıklarda, fırsatçıl enfeksiyonlar ve diğer enfeksiyöz durumların görülme 

sıklığı artmıştır. Hastalarda enfeksiyöz süreçler atipik ve komplikasyon oranı yüksek bir şekilde 

karşımıza çıkabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar; follikülit gibi yüzeyel enfeksiyonlardan 

nekrotizan fasit gibi daha ağır seyreden acil cerrahi ve tedavi gerektiren yumuşak doku 

enfeksiyonuna geniş spektrumda gözlenebilir. Özellikle nötropenik hastalarda Pseudomonas 

önemli bir patojendir ve ektima gangrenosum gibi nekrotik krutla kaplı eritemli deri 

lezyonlarıyla karakterizedir. Viral enfeksiyonlardan zona; normal seyrinden farklı olarak 

hematoloji hastalarında yaygın döküntü ve motor tutulum ile seyredebilir. Nötropenik 

hastalarda, uzamış nötropeni ve bir haftadan fazla antibiyotik kullanımı varsa fungal enfeksiyon 

için risk oluşturur. Fungal enfeksiyonlar; kandida, fusarium, aspergillus vb. mantar türlerine 

bağlı; makulopapüler döküntü, papül, püstül, purpura, bül, nodül ve ülserasyon şeklinde değişik 

şekillerde gözlemlenebilir. Invaziv fungal enfeksiyonlarda deri tutulumu sık görülüp, deri 

bulgularının tanınması fungal enfeksiyonların erken tanı ve tedavisinde önem arz etmektedir. 

Hematoloji hastalarında deri bulguları lokal veya sistemik reaksiyonun bir parçası olabilir. 

Dermatolojik bir bulgunun tanısında; anamnez, klinik muayene ve bazı durumlarda 

dermatoskopik inceleme yapılıp gerekirse biyopsi veya kültür alınması gerekmektedir. 
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Erişkin Hemofili’de Hasta Yönetimi, İdame Tedavi Gerekli Mi? 

Birsen Sahip 

Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

Hemofili, faktör VIII veya IX eksikliği sonucunda gelişen, X’e bağlı geçiş gösteren nadir bir 

kalıtsal pıhtılaşma bozukluğudur. Başlıca eklem içi ve kas içi kanamalarla kendini gösteren, 

yaşam kalitesini etkileyen kronik bir grup hastalıktır. Faktör VIII eksikliği; Hemofili A, Faktör 

IX eksikliği ise Hemofili B olarak isimlendirilir. Hemofili A yaklaşık 5.000 erkek doğumunda 

bir olarak görülür. Sıklığı hemofili B’ye göre 5-6 kat daha fazladır. Tüm hemofililerin %85’ini 

hemofili A, %15 kadarını ise hemofili B oluşturmaktadır. Hastalık insidansı tüm coğrafyalarda 

aynı olup ırksal farklılık göstermez. Yaklaşık her 10.000 kişiden 1’inin hemofiliden etkilendiği 

ve dünya genelinde 450.000 kişinin hemofiliyle yaşadığı tahmin edilmektedir. Hastalık 

çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına geçmektedir. Nadir olmakla birlikte kız 

çocuklarda da görülebilir. Olguların yaklaşık 1/3 kadarında aile öyküsü olmaksızın hastalık 

spontan de-novo mutasyonlar ile ortaya çıkabilir.  

Faktör düzeyi %1> ağır, %1-5 arasında orta, %5-40 arasında hafif hemofili olarak tanımlanır. 

1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hemofili Federasyonu (WFH) 

toplantısında ağır hemofili hastalarında 1-2 yaşlarında düzenli koruma tedavisinin başlanması 

gerektiği, kanadıkça tedavinin ise ancak koruma tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda 

verilmesi açık şekilde belirtildikten sonra koruma tedavisi tüm dünyada hemofili tedavisinde 

kanamalardan, artropati gelişiminden ve özellikle hayatı tehdit edici kanamalardan korunma 

için pek çok ülkede kullanılan altın standart tedavi haline gelmiştir. Haziran 2020  WFH 

toplantısında koruma tedavisinin ötesinde bireyselleştirilmiş tedavinin önemi üzerinde 

durulmuştur. Koruma tedavisinin bireyselleştirilmesi, kişinin kanama durumu, eklem hasarı, 

kişisel farmakokinetik parametreler ışığında ve hastanın tercihi, tedavi uyumu da göz önünde 

bulundurularak tedavi planlanması yapılmalıdır. Koruma tedavisi erişkinlerde çocuklara göre 

farklılıklar göstermektedir. Çocukluk döneminde faktör düzeyi %1 altında olan veya faktör 

düzeyi > %1 olmasına rağmen ayda ≥ 3 eklem ve/veya başka kanaması olan çocuklara koruma 

tedavisi düşünülmesi gerekirken erişkinde faktör düzeyi tek başına koruma tedavisi başlamak 

için kesin endikasyon olarak görülmemelidir.  

Hemofili kronik, progresif, sekel bırakıcı, ciddi ve maliyetli bir hastalıktır. Hemofilide temel 

tedavi yaklaşımı, eksik olan faktörün yerine konmasıdır. Yerine koyma (replasman) ya hastalar 

kanayınca (kanadıkça tedavi) ya da kanama ataklarının oluşmasını önlemek amaçlı (koruma 

tedavisi-profilaksi) olarak yapılır. Koruma tedavi şekilleri tedavinin başlama zamanına göre ve 

tedavi şemasının yoğunluğuna göre çeşitli isimlendirmelere sahiptir. Tedavi başlama zamanı 

ve sıklığına göre birincil, ikincil ve üçüncül koruma tedavileri mevcut iken tedavinin 

yoğunluğuna göre yüksek, orta ve düşük doz koruma tedavilerinden bahsedilmektedir 

1.Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2021, Sürüm 1.2. 

2. Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, et al. WFH Guidelines for the Management of 

Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020;26(Suppl 6):1-158.  

3. Berntrop E, Brettler DB, Chandy M, Jones P, Lee C, Lusher JM, Peake I, Rickard K, 

Seremetis S, et al. WHO and the World Federation of Hemophilia meeting. The control of 

haemophilia: Modern treatment of Haemophilia,  Geneva, 21-23 March 1994. Report No: 94.6 

4. Stonebreaker J. et al. World Federation of Hemophilia Report on the annual global survey 

2018. Montreal; Québec H3G 1T7, Canada. 2018 
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Relaps/Refrakter Hodgkın Lenfoma Nasıl Yönetelim? Kemoimmunoterapi 

Mi Kemik İliği Transplantasyonu Mu? 

Meral Uluköylü Mengüç 

Acıbadem Altunizade Hastanesi 

 

Hodgkin lenfoma yönetiminde kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi ile yüz güldürücü 

sonuçlar alınsa da erken evre hastalıkta %10-15, ileri evre hastalıkta %15-30 oranında primer 

refrakterlik ya da nüks gelişme riski mevcuttur.Relaps/refrakter hastaların da yaklaşık %50-

60’ında yüksek doz kurtarma kemoterapisi ile uzun dönem hastalıksız sağkalım sözkonusudur.  

İleri evre, bulky hastalık ,yaş ve ekstranodal hastalık durumlarında nüks hastalık riski artsa da 

yapılan çalışmalarla  interim PET/CT pozitifliği durumunun relaps/refrakter hastalığı 

öngörmede en önemli belirteç olduğu ortaya konmuştur. 

İmmunoterapi ve kemoimmunoterapide son yıllarda  başdöndürücü hızda gelişmeler olsa da 

relaps refrakter Hodgkin lenfomada yüksek doz kemoterapiyi takiben otolog kemik iliği nakli 

halen standart tedavi modalitesidir.Anti-CD30 monoklonal bir antikor olan Brentuximab 

vedotin ve Check-point inhibitörleri  (CPI) Hodgkin lenfomada relaps/refrakter hastalıkta hem 

monoterapide hem de kemobine kullanımda hastalıksız sağkalımı arttırdığına dair çok sayıda 

kanıt olmasına rağmen bu moleküllerin birbirleriyle ve daha önemlisi otolog kemik iliği nakli 

ile birebir karşılaştırmasını yapan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Lenfoproliferatif Hastalıklarda Bruton Tirozin Kinaz İnhibitörleri İle 

Hasta Yönetimi 

Filiz Yavaşoğlu 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Hematoloji BD 

 

BCR sinyal yolağı; B hücrelerinin (hem malign hem de sağlıklı B hücreleri) büyümesinde 

gelişmesinde ve yaşamlarını sürdürmelerinde önemli rol oynamaktadır. BCR sinyal yolağında 

önemli enzimlerden birtanesi Bruton tirozin kinazdır (BTK). Bruton tirozin kinaz inhibisyonu 

ile malign B hücrelerinin büyümesi, adezyonu, ve yaşamlarını sürdürmelerinin önüne 

geçilebilmektedir. BTK inhibitörlerinin kullanımı ile birlikte KLL, Mantle hücreli lenfoma, 

marginal zone lenfoma, waldenstrom makroglobulinemisi gibi B hücreli malignitelerin 

tedavisinde önemli yol katedilmiştir. B hücreli malignitelerin tedavisinde FDA tarafından 

ibrutinib, acalabrutinib ve zanubrutinib onaylanmıştır.  

IBRUTINIB: Bruton tirozin kinazın aktif bölgesindeki sistein kalıntısına kovalent olarak 

bağlanmaktadır. İbrutinib KLL, MCL,MZL ve waldenstrom makroglobulinemisinde 

endikasyon almıştır. KLL/SLL ve WM tedavisinde 420 mg/gün, mantle hücreli lenfoma ve 

MZL’de 560 mg/gün dozunda kullanılmaktadır. The RESONATE-2 çalışmasında tedavi 

almamış 65 yaş ve üstü KLL hastaları ibrutinib ve klorambusil tedavisne randomize edilmiş.  

İbrutinib tedavisi ile hem PFS hem de 5 yıllık toplam sağkalım ibrutinib tedavisi alanlarda 

uzamıştır (1). Faz III Ray çalışmasında relaps/refrakter Mantle hücreli lenfoma hastalarında 

temsirolimus ile ibrutinib karşılaştırılmış ve ibrutinib tedavisi ile toplam sağ kalımda uzama 

elde edilmiştir (2).  

ACALABRUTİNİB: İbrutinibe göre daha seçici olan , ikinci kuşak BTK inhibitörüdür. Günlük 

başlangıç dozu günde iki kez  100  mg’dır. Öncesinde en az bir basamak tedavi almış KLL/SLL 

ve mantle hücreli lenfomaların tedavisinde onaylanmıştır. Tedavi almamış KLL hastalarının 

değerlendirildiği ELEVATE-TN çalışmasında hastalar acalabrutinib, 

acalabrutinib+obinituzumab, ve clorambusil+obinituzumab tedavilerine randomize edilmiş (3).  

Acalabrutinib +obinituzumab tedavisi alanlarda  PFS’de iyileşme elde edilmiştir. ACE-LY-004 

faz 2 çalışmada relaps refrakter MCL hastalarda acalabrutinib in etkinliği ve güvenilirliği 

değerlendirilmiş. Tedavinin 12 . ayında OS %87, PFS %67 olarak saptanmıştır (4).  

ZANUBRUTINIB: ikinci kuşak BTK inhibitörüdür. Günlük doz 320 mg/gündür. Faz 2 

çalışmada relaps / refrakter MCL hastalarının dahil edildiği faz 2 çalışmada CR %76.5 median 

PFS 16.7 ay olarak saptanmıştır (5).  

Bruton tirozin kinaz inhibitörlerinin yan etkileri  

Kanama: BTK, glikoprotein- aracılı trombosit sinyalizasyonu, adezyon, 

ve agregasyonunda rol oynamaktadır. BTK inhibisyonu ile trombosit agregasyonunda  

inhibisyon ile sonuçlanabilmektedir. Eş zamanlı antitrombotik ajan kullanımı ile kanama riski 

artmaktadır.  Operasyon öncesi ve sonrası dönemde de en az 3-7 gün öncesinden bruton tirozin 

kinaz inhibitör tedavisinin kesilmesi önerilmektedir. 

Atrial fibrilasyon: ibrutinib ilişkili AF %10lara ulaşan oranlarda görülebilmektedir. 

Hipertansiyon: İbrutinib kullanan hastalarda %18’lere ulaşan oranlarda hipertansiyon 

görülmektedir. 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

İnfeksiyöz komplikasyonlar: Ciddi bakteriyel, fungal ve viral infeksiyon gelişim riski 

mevcuttur. HBV reaktivasyonu, EBV reaktivasyonu, fırsatçı enfeksiyon gelişimi bildirilmiştir.  

Dermatolojik toksisite:  İbrutinib ile asemptomatik palpe edilemeyen döküntü olabileceği gibi 

lökositoklastik vasküliti taklit edebilen kaşıntılı papable döküntüler de görülebilmektedir. 

Başağrısı: Acalabrutinib ile %40 lara ulaşabilen oranlarda başağrısı görülebilmektedir. 

Başağrısının  tedavisinde kanama riskini arttırması nedeniyle NSAID kullanımından 

kaçınılması gerekmektedir. 

İlaç ilaç etkileşimleri : BTK inhibitörleri sitokrom P450 substratlarıdır. Bu nedenle CYP3A 

inhibitörleri kullanan hastalarda doz ayarlanması gerekmektedir. 

Sonuç olarak BTK inhibitörlerinin gelişimi;  B hücreli malignitelerin yönetiminde dramatik 

sonuçlara yol açmıştır. Mevcut kanıtlar, ikinci nesil ajanların birinci sınıfa göre daha iyi tolere 

edilebildiğini göstermektedir. Ortaya çıkan kanıtlar, üçüncü nesil BTK'nın 

inhibitörleri (şu anda klinik geliştirme aşamasındadır) kazanılmış dirence karşı koymada rol 

oynayabileceğini göstermektedir. 
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Lenfoproliferatif Hastalıklarda Optimal Radyoterapi 

Didem Karaçetin 

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 

 

Lenfoproliferatif hastalıklarda radyoterapi primer olarak tek başına ya da  KT ile definitif, ileri 

evre hastalıkta palyatif amaçlı ve lösemi-lenfomalarda kranial tutulumunönelenmesi için 

profilaktif olarak uygulanmaktadır.Ayrıca kemik iliği transplantasyonu öncesi hazırlık 

rejiminin parçası olarak tüm vücut ışınlaması-TBI yapılmaktadır. 

Klasik Hodgkin Lenfoma(cHL) tedavi yaklaşımı 
 cHL’lı hastalar için tedavi yaklaşımı başvuru evresine, klinil prognostik faktörlere ve 

komorbiditelere bağlı olarak risk-adaptif olmalıdır.Hem Kuzey Amerika hem de Avrupa’da 

sınırlı evre cHL tedavisinde en yaygın kullanılan yaklaşım başlangıç KT fazını takiben 

konsolidasyon RT’sidir.İki aşamalı sistemde en yaygın kullanılan yaklaşım kısa bir KT’yi(tipik 

olarak 2-3 kür) takiben RT’dir.Üç aşamalı sistemde ise(risk strafiye tedavi) favorable sınırlı 

evre hastalıkta benzer yaklaşım önerilirken unfavorable sınırlı evre hastalıkta ise konsolidatif 

RT öncesi daha uzun süreli KT kullanılır.(Tipik olarak 4 kür).İleri evre cHL’de ise en yaygın 

kullanılan yaklaşım, en az 6 kür çok ajanlı KT’dir. 

Evre 1-2 Favorable    -----  ABVD x 2-4 siklus -----Yeniden evrele ----- ISRT (20-30Gy+/-6Gy) 

Evre 1-2 Unfavorable -----  ABVD x 4 siklus---Yeniden evrele ----ABVDx2siklus(Toplam 4-

6)---ISRT(30Gy+/-6Gy)                       

Evre 1-2 Unfavorabale 

non-bulky                     -----ABVD x4 siklus-----Yeniden evrele ----- ABVDX 2 siklus (Toplam 

6) ----- ISRT 

Evre 3-4 ----- ABVD x6-8 siklus 

 

Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma(NLPHL) tedavi yaklaşımı 

Evre 1A-2A favorable ----- ISRT (30-36Gy) 

Evre 1-2 unfavorable----- KT----- ISRT+/- Rituximab 

İleri evre (3-4) NLPHL’de prognoz, ileri evre cHL’den anlamlı ölçüde daha kötüdür ve 

genellikle düşük dereceli NHL’nin doğal seyrine benzemektedir.ABVD ve CHOP gibi çoklu 

ajan kombinasyonlarının Rituximab ile kombinasyonu ileri evreli NLPHL’lı hastaların 

tedavisinde en yaygın kullanılan kemoterapötik ajanlardır. 

Evre 3A-4A----- KT -----  +/-ISRT +/- Rituximab,  Palyatif lokal RT,  Sadece Rituximab 

Evre 3B-4B----- KT -----  +/-ISRT +/- Rituximab 
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Nonhodgkin Lenfoma tedavi yaklaşımı 

Tedavi kararı histolojik alt gruplarla yakından ilgilidir. 

Foliküler lenfoma: 

         Evre 1-2---- IFRT, 30-36Gy 

         Evre 3-4 ---- Palyatif 

Gastrik MALT lenfoma: 

           Helicobacter Pylori (-) / antibiyotik dirençli ise ---- RT (30-33Gy 1.5Gy/fr , toksisite?)                      

Non-gastrik MALT lenfoma: 

           Cerrahi 

           Radyoterapi (30Gy) 

Mantle hücreli lenfoma: 

            Evre 1-2---- KT+ RT (30-36Gy IFRT) 

Diffüz büyük B hücreli Lenfoma: 

            Evre 1-2---- KT+RT( 30-36Gy IFRT, Bulky hastalıkta 36-40Gy) 

Lenfoblastik lenfoma,Burkitt lenfoma: 

            İntratekal KT+PBI (24Gy) 

Ektranodal lenfomalar: 

            Kombine tedavi----KT+RT 

                        

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması(PCNSL) tedavi yaklaşımı 

Cerrahinin PCNSL yönetimindeki rolü, tercihen stereotaktik biyopsi ile tanı koymakla 

sınırlıdır.PCNSL’nin yerleşimi, kritik yapıların tutulması ve mikroskobik olarak yaygın 

infiltratif yapısı nedeniyle genellikle cerrahi rezeksiyona uygun değildir.Artan kafaiçi 

basıncının giderilmesi için bazen cerrahi dekompresyon ve şant yerleştirilmesi 

gerekebilir.PCNSL’nin tedavisinde; yüksek doz MTX(metotreksat) sonrası tüm beyin RT’in 

rolü özellikle KT’ye tam yanıt alan hastalarda ve 60 yaşın üzerindekilerde tartışmalıdır.45 Gy 

tüm beyin radyoterapisinin yaşlı hastalarda ve hatta belkide genç hastalarda da kabul edilemez 

toksisiteye yol açtığı açıktır.Tek başına KT ile tatmin edici olmayan sonuçlar göz önüne 

alındığında, KT’ye  düşük doz RT(23.4Gy) eklenmesi, umut verici yaklaşımdır.Devam etmekte 

olan RTOG1114, PRECIS ve IELSG32 çalışmaları sonlandığında PCNSL tedavisinde tüm 

beyin radyoterapisinin rolü aydınlatılmış olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


