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Akut Myeloblast�k
Lösem�de Hedefe Yönel�k 
Tedav�ler

Dr.Ali Hakan Kaya

AML

■ Yetişkin akut lösemilerinin %80’i

■ İnsidans: 3-5/100.000

■ Ortanca yaş: 65

■ Erkek/kadın : 5/3

Br J Cancer 2011; 105:1684.



Güncel rehberlere göre tedavi

Güncel 
rehberlere 
göre tedavi
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SUT

■ Rydapt57/midostaurin ■ Mylotarg59/gemtuzumab
ozogomycin

■ Venclyxto/Venetoclax
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Kronik Lenfositer Lösemide 
Apopitoz Mekanizmaları

Ali Zahit Bolaman
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Hematoloji BD
zahitb@yahoo.com

ÖZET-1

• Apoptozda  ortaya çıkan bir anormallik
• Tümör gelişimine neden olabilir
• B lenfositlerin kemoterope�klere cevabını bozar

• Bcl-2 ailesinin üyeleri olan proteinler bilhassa apopitozun
entrensek (mitokondrial) yolağının temel düzenleyicileridir.

• Bu nedenle Bcl-2 hedef alan tedaviler bilhassa B hücreli
maliginitelerin tedavisinde önemli klinik ak�viteye sahip�r.

Dr Ali Zahit Bolaman/Kronik Lenfosi�k Lösemide Apoptoz mekanizmaları
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ÖZET-2 

• KLL de Bcl-2 yüksek düzeyde ekspresse edilir
• Venetoclax Bcl-2’nin selek�f inhibitörüdür.
• Bu gurup içersinde Venetoclax ila FDA onayı alan Bcl-2 

inhibitörüdür.
• Venetoclax etkisinin P53 proteininden bağımsız olarak 

gösterir.
• Venetoclax kullanılımı sırasında direnç gelişimine dikkat 

edilmelidir.

Dr Ali Zahit Bolaman/Kronik Lenfosi�k Lösemide Apoptoz mekanizmaları

CEVAPLANMASI GEREKEN  SORULAR

• KLL hastalarında evvelce kullanılan tedaviler venetoclax 
etkisini nasıl değiş�rmektedir ?

• Venetoclax ile beraber kullanılabilecek ideal ilaç ne olmalıdır ?
• Dirençli tümörleri Bcl-2 bağımlı hale ge�rmemiz mümkün 

olabilir mi ?
• Venetoclax direncine  yaklaşım nasıl olmalıdır ?

Dr Ali Zahit Bolaman/Kronik Lenfosi�k Lösemide Apoptoz mekanizmalarıKapoor 2020  Cell Death and Disease
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CD23 POZİTİF DİFFÜZ PRODOMİNANT FOLİKÜLER 
LENFOMA: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ayşenur Arslan, Derya Demir, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, 
Mine Hekimgil, Filiz Vural, Güray Saydam 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Diffüz prodominant foliküler lenfoma (DPFL)

• CD23 ko-ekspresyonu ile birliktelik gösteren WHO tara�nca sentrosit

ve sentroblastların diffüz büyüme pa�erni ile karakterize olarak 

tanımlanmış bir alt gruptur

• Oldukça nadir görülmektedir

• Sıklığı bilinmemektedir
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Diffüz prodominant foliküler lenfoma (DPFL)

• CD10, CD20 ve BCL-6 pozi��ir

• BCL-2 nega�f ya da zayıf pozi�f

• CD23 ko-ekspresyonu mevcu�ur (CD5 nega�f)

• Diffüz büyüme paterni göstermektedir

• Klasik foliküler lenfomanın aksine t(14;18) IGH/BCL2 translokasyonu bulunmamaktadır

• Diffüz büyüme paternine 1p36 delesyonunu eşlik etmektedir

• Sıklıkla inguinal bölgede büyük bir kitle ile başvururlar

• Kemik iliği tutulumu nadirdir

• Indolen seyirlidir

Sonuç

1. Cd 23 ko-eksperesyonu gösteren diffüz patern foliküler lenfoma çok nadir bir alt �p�r
2. 2016 WHO sınıflamasında 1p36 pozi�fliği ile karakterize edilerek tanımlanmış�r
3. Olgular sıklıkla inguinal lenf nodundan erken evrede tanı alır
4. Selim gidişli olup Ki67 düşük saptanmaktadır ve sıklıkla lokal olarak kalırlar
5. Hem diffüz büyüme paterni ve CD23 ekspresyonu varlığı hemde t(14:18) yokluğu 

tanısal zorluklara yol açmaktadır
6. Sistemik kemoterapinin yan etkilerinden kaçınmak ve over-treatmenta sebep olmamak 

için bu nadir alt �pin varlığı akla gelmelidir
7. Akla gelen vakalarda 1p16 delesyonunun varlığı gösterilmeye çalışılmalıdır
8. Hastalarda sıklıkla tutulu alan radyoterapisi yeterlidir
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Febril Nötropenide Akılcı 
An�fungal Kullanımı

Prof. Dr. Bilgin ARDA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

• Olguların %4,6 
(538) invaziv

fungal enfeksiyon 
görülmüş

• %69’u AML
• Küf (346/538) 

%2,9
• Maya (192/538) 

%1,6 

FUNGAL 
ETKENLER
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DOĞAL İMMÜN SİSTEM 

Toll-benzeri reseptör polimorfizmi
C-�p lek�n reseptör polimorfizm
Mannoz bağlayan lek�n polimorfizmi
Plazminojen polimorfizmi
Diğer polimorfizimler?

ALTTA YATAN DURUMA BAĞLI 
FAKTÖRLER

Nötropeni
İlerleyen kanser

« Gra� versus host « hastalığı
Kanser kemoterapisi

Steroidler, 
T-hücre baskılayan

tedaviler

İklim
İnşaat
Yaşanan yer
Tütün ve kenevir kullanımı
Kontamine yiyecek ve biberler
Evcil hayvanlar, bahçe işleri ile uğraşmak, 
saksı bitkileri
Hastane ya�şı sırasında HEPA filtresi
olmayan ortamda tedavi görmek

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Diabetes mellitus
Aşırı Demir Yükü

Travma
Yanık

Böbrek yetmezliği
Metabolik asidoz

Daha önceden olan akciğer hastalığı
DİĞER FAKTÖRLER

PRİMER KONAK FAKTÖRLERİ
Hematolojik malignite

AKHN
Solid organ nakli

Solid tümör
Diğer immün yetmezlikler

Herbrecht et al., Ann NY Acad Sc� 2012

Özet

• FEN hastada İFİ mortalitede önemini koruyor

• Rehberlere uyum değerlendirilmeli

• Rehberlere uyum mortaliteyi düşürüyor

• Gerçek yaşam verileri
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Kronik Myeloproliferatif
Neoplazilerde
İmmünoterapinin Yeri Var 
Mı ?
5.Hematolojik İmmünoloji Kongresi

09-10 Nisan 2021 Sanal Kongre

Dr. Cengiz CEYLAN 

Sağlık bilimleri Üniversitesi

İzmir Tepecik SUAM-Hematoloji 

11



Allojenik nakil
 Aml progresyon riski olan MPN hastalarında Allojenik nakil tek 

küratif modeldir

 Ciddi Ki yetmezliği olan hastalarda engraftment daha 
azalabilmektedir

 MPN hastalarının  sadece % 30 u HLA tam uyumlu donöre sahip

 DLI nakil yapılan Aml hastaların yaşam süresini uzatmakta ancak 
GvHD daha ciddi olabilmekte

 GvL etkisini sürdürecek ve GVHD olasılığını azaltmak için  HMA 
eklenmesi gibi tedaviler yapılabilmekte

 Treg aracılığı ile DLI , AZA ile GvHD azaltılabilmekte

 Allo nakil ve ruxolitinib MF da anti inflamatuvar etki ile ümit verici 
sonuçlar vermektedir
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Agresif Seyirli Periferik T Hücreli Non Hodgkin
Lenfoma Tedavisinde Yeni Ajanlar

DR DEMET KİPER ÜNAL

İZMİR KAT İP ÇELEB İ  ÜN İVERS İTES İ  ATATÜRK EAH HEMATOLOJ İ  
KLİNİĞİ

Giriş

• Periferik T hücreli lenfomalar (PTCL); tüm non-
Hodgkin lenfomaların %10-15’ini oluşturan, 
heterojen özelliklere sahip, agresif karakterde 
neoplazmlardır

• Nodal, ekstranodal, kutanöz ya da lösemik formda 
olabilir
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Prognoz ve Tedavi

• PTCL’ler heterojen bir grup ve sağkalım büyük oranda alt �p ilişkili
• Sağkalımı belirlemede diğer önemli parametre IPI skoru
• PTCL’de tedavisiz sağkalım aylarla belir�lir
• Kombinasyon kemoterapileriyle IPI skoru düşük, düşük-orta hasta gruplarında daha iyi sağkalım oranları 

sağlanabilir  Ancak hastaların çoğu tanıda daha yüksek risk gruplarında 

IPI skoru 5 yıllık tüm sağkalım (OS) 

Düşük (0-1) %74

Düşük-orta (2) %49

Yüksek-orta (3) %21

Yüksek (4-5) %6

Sonnen R et al. 2005 May;129(3):366-72 

Klinik Çalışmalar

• R/R PTCL hastaları için standart bir tedavi yok

• Dolayısıyla hastalar için aslında en iyi seçenek uygun bir klinik çalışmaya yönlendirilmek

• Devam etmekte olan klinik çalışmalar konvansiyonel kemoterapö�k ajanları yeni kombinasyonlar içinde 
değerlendirmekte

 Bortezomib
 Bendamus�n
 Lenalidomid
 Aliser�b
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KRONİK LENFOSİTİKLÖSEMİ VE MİYELOFİBROZ
DERYA DENİZ KÜREKÇİ*, ENGİN KELKİTLİ*, MEHMET TURGUT*

*19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI SAMSUN

GİRİŞ

3.06.2021

Kronik lenfositik lösemi (KLL), CD5 antijenini eksprese 
eden monoklonal B lenfositleri ile karakterize, olgun 
bir B hücreli düşük dereceli lenfoproliferatif 
malignitedir. 

Primer miyelofibroz (PMF), reaktif kemik iliği fibrozu ve 
ekstramedüller hematopoezin eşlik ettiği klonal 
miyeloproliferasyona neden olan çok etkili 
hematopoietik progenitör hücre bozukluğudur. 

15



◦ Bildirilen  KLL ve miyeloproliferatif bozuklukları olan 
hastaların sayısının artmasına rağmen, eşlik eden KLL ve 
PMF insidansı tam olarak bilinmemektedir ve klinik, 
moleküler ve prognostik veriler hala eksiktir. Burada, KLL 
teşhisi konan bir hastanın klinik seyri esnasında 
miyelofibroz gelişen bir vakayı nadir olması nedeni ile 
sunduk.

3.06.2021

OLGU

3.06.2021

82 YAŞINDA ERKEK HASTA ŞİKAYET:  Halsizlik 

ÖYKÜ: 2015 yılında halsizlik 
şikayeti ile dış merkeze 
başvuran hastanın kan 

değerlerinde beyaz kürede 
yükseklik saptanması 

üzerine hasta hematoloji 
polikliniğine yönlendirilmiş.

FM:  Baş-boyun 
muayenesinde ele gelen 

lenfadenopati yok 

Solunum sistemi 
muayeneside HİASEK, ral ve 

ronküs yok 

Kardiyovasküler 
muayenede S1 + S2 + 

patolojik ses, üfürüm yok 

Batın muayenesinde 
defans,rebound yok ;kc kot 

altı 1 cm ele geliyor ve 
hastanın traube alanı kapalı 

Extremite muayenesinde 
nabızlar palpable 
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◦ Miyelofibrozun KLL varlığında geliştiği mekanizma da 
hala belirsizdir. Bu olgu sunumunda, KLL ve miyelofibroz
tanısı konulan bir hastayı bildirdik. 

◦ KLL takibinde dalak büyüklüğü ve lenfositoz ile uyumsuz 
anemi ve trombositopeni gelişiminde myelofibrozisde
akla gelmelidir.

3.06.2021

◦ Geçmiş raporlarda bu iki hastalık arasında net bir ilişki 
bulunamamıştır. Daha yaşlı hastalar, KLL'nin en yaygın 
klinik seyri PMF tanısından önce gelen KLL ve PMF 
geliştirme eğilimindedir ve hastaların yaklaşık% 50'sinde 
JAK-2 V617F mutasyonu vardır. 

◦ Ancak  KLL'de miyelofibrozisin gelişimini veya bir arada 
varlığını açıklayan yeni moleküler veya kromozomal
anormallikler araştırılması gerekmektedir. 

3.06.2021
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Merkezimize Başvuran 
Erişkinlerde 
Non-hodgkin Lenfoma 
Alt Tiplerinin Dağılımı

Uzm. Dr. Didar Yanardağ Açık
SBÜ, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, İç Hastalıkları-Hematoloji Kliniği 

Giriş

• Lenfomalar tüm malignitelerin %5’ini oluşturur. 

• Sınıflamalarda lenfoma için NHL ve HL olarak iki ana grup tanımlanmıştır. 

• NHL grubu içerisinde de  klinik ve morfolojik olarak birbirinden farklı pek çok 
alt tip tanımlanmıştır.  

• Tüm dünyada alt tiplerin dağılımının  bölgeden bölgeye farklılık gösterebildiği 
bilinmektedir.
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Amaç
• Çalışmamızda, merkez�m�zde NHL tanısı alan hastalarda alt t�pler�n dağılımının 

bel�rlenmes� amaçlanmıştır

Yöntem
Hematoloji polikliniklerimizde,

☛ 2018-2020 yılları arasında tanı almış, 

☛ 18 yaş ve üstü er�şk�n hastalar

☛ retrospekt�f olarak �ncelend�.

Tüm veriler hastanemizde hasta takibi için kullanılmakta olan elektronik veri 
tabanından alındı.
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Sonuç
• Çalışmamızda en sık tanı alan NHL alt tipi DBBHL’dır. Dünya literatürü ile 

kıyaslandığında DBBHL oranımız gelişmiş ülkelerden bildirilen çalışmalara 
benzerdir. 

• Yine ikinci sıklıkta tanı alan MCL için de oranımız gelişmiş ülkelerden rapor 
edilen çalışmalara benzer olmakla birlikte, yakın zamanda Türkiye’den 
bildirilmiş sonuçlarla ve gelişmekte olan ülkelerin oranları ile 
karşılaştırıldığında yüksektir. 

• T/NK hücreli NHL için tespit ettiğimiz oran ise literatüre kıyasla oldukça 
düşüktür. 

Sonuç
• Bulgularımız ülkemizden yapılan diğer çalışmalar ile kıyaslandığında çelişkili 

sonuçlar içermektedir. 

• Bu durum çalışmamızda ileri tiplendirmesi yapılamayan vaka oranının yüksek 
olması ile ilişkili olabileceği gibi NHL alt tiplerindeki dağılımın bölgesel 
farklılıklar içermesi nedeni ile de olabilir. 

• Konuyla ilgili gerek bölgemiz, gerekse ülkemiz için daha kesin sonuçlara 
ulaşacak çok merkezli ve geniş ölçekli araştırmalara ihtiyaç vardır.
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AKUT MYELOİD LÖSEMİ’Lİ HASTALARDA 7+3 
İNDÜKSİYONU TEDAVİSİNDE G-CSF ALAN / ALMAYAN 

HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

DR. ALİ ESER
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

AML indüksiyon tedavisi ve G-CSF etkinliği

• Amaç: Akut myeloid lösemili 
hastaların indüksiyon tedavisinde 
G-CSF kullanımı tar�şmalıdır. Bu 
çalımamızda 7+3 indüksiyon 
tedavisinde G-CSF alan ve almayan 
hastaların sonuçlarını 
karşılaş�rmak istedik.

• Materyal ve Metod: İki merkezden 
AML 7+3 indüksiyon tedasinde G-
CSF alan 18 hasta ve G-CSF 
almayan 18 hasta olmak üzere 
toplam 36 hasta çalışmaya dahil 
edildi.
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SONUÇLAR

• Çalışmaya 23’ü erkek (%63.9) 
toplam 36 hasta alındı. 

• Her iki grupta da 18’er hasta ve 
erkek hakimiye� mevcu�u. 

• Granulosit colony s�mula�ng
faktör (G-CSF) almayan grupta 12 
erkek (%66,7), G-CSF alan grupta 
11 erkek (%61.1) görüldü. 

• G-CSF alan ve almayan gruplardaki 
hastaların medyan yaşları sırasıyla 
45.5 ve 41.5 olarak görüldü 
(p=0.862). 

SONUÇLAR

• Febril nötropeni süreleri G-CSF alan ve
almayan grupta medyan 10.5 gün vs 
14 gündü ancak (p=0.099) ista�s�ksel
olarak anlamlı fark yoktu. 

• Ancak hastaların yoğun bakım ünitesi
(YBÜ) ih�yaçları G-CSF alan ve
almayan grupta sırasıyla 1 hasta 
(%6.7) vs sekiz hasta (%44.9) idi. 

• G-CSF alan grupta YBÜ ih�yacı
ista�s�ksel olarak anlamlı olarak daha
az saptandı (p=0,021). 

• Hastaların hastane ya�ş süreleri G-CSF 
alan ve almayan grupta sırasıyla
medyan 27 gün vs 29 gün (p=0.174 ) 
olarak saptandı.
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SONUÇ

• Bu çalışmanın kısa dönem sonuçları değerlendirldiğinde;
• YBÜ ih�yacının G-CSF alan grupta daha az olmasına ragmen AML 

hastalarının indüksiyon tedavisinde
• G-CSF kullanımının ne nötrofil düzelme süreleri ve febril nötropeni

sürelerine ne de sağkalım süreleri açısından bir avantaj sağlamadığı
görüldü.

• Çalışmanın kısıtlılıkları hasta sayılarının az olması, G-CSF alan
hastaların takip süresi kısa olması idi.
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DÜŞÜK RİSKLİ 
MİYELODİSPLASTİK 
SENDROM YÖNETİMİ 
ve İMMÜNOTERAPİ

Dr.Eng�n KELKİTLİ

MİYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)
D�splaz� 

Per�fer�k s�topen� (ler)

İnefekt�f hematopoez

Tekrarlayan genet�k anomal�ler  

Akut myelo�d lösem�ye (AML) dönüşüm

Klonal b�r kem�k �l�ğ� neoplaz�s�d�r
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ÖZET
Bekle Gör �le asemptomat�k hastaların �zleneb�leceğ� unutulmamalıdır.

Düşük r�skl� MDS hastalarında tedav� s�topen�ler�n varlığına göre 
k�ş�selleşt�r�lmel�d�r.

Tedav� seç�m� r�sk/fayda oranına göre seç�lmel�d�r.

Anem�n�n ön planda olduğu düşük r�skl� MDS olgularında ESAların del5q  
poz�t�f olgularda Lenal�dom�d�n etk�l� olduğu unutulmamalıdır.

Del5q negat�f ESAya d�rençl� hastalarda Lenal�dom�d+ GCSF etk�l� olab�l�r

Uzun yıllardan sonra tedav�ye Luspatercept�n eklenmes� yen� ajanlar �ç�n 
umut ver�c�d�r.
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MYELOM TEDAVİSİNDE METFORMİN 
LENALİDOMİD’İN

ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

Ersin Çakır¹, Rahmi Çe�nkaya², Kemal Ergin², İrfan Yavaşoğlu¹, Ali Zahit Bolaman¹

¹Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD 
²Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji BD

ARKAPLAN

• Mul�pl myelomlu hastaların tedavisinde yeni ilaçlar ile ilerleme
elde edilmesine rağmen sonuçlar tatminkar değildir ve yeni
arayışlara ih�yaç vardır.

• Myelom tedavisinde alkilleyici ajanlar, immunmodülatuar ilaçlar,
proteozom inhibitörleri, monoklonal an�korlar, histon dease�laz
inhibitörleri ve kök hücre nakli seçenekler arasındadır.

• Yeni ilaçlar kullanılmasına rağmen myelomda hastalık
tekrarlayıcı karakterdedir ve yeni arayışlara ih�yaç vardır.

Palumbo A, Anderson K. Mult�ple myeloma. N Engl J Med. 2011; 364:1046-1060
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Me�ormin farklı tür malign hastalıklarda an�-tümöral etki gösteren oral an�diyabe�k 
bir ilaç�r.

Me�ormin direkt etkisi Me�ormin indirekt etkisi

1-AMPK bağımlı
• mTOR inhibisyonu
• Glukoneogenez ve lipogenezis 

transkripsiyonun inhibisyonu
• MYC inhibisyonu
• p53 fosforilasyonun artması

2- AMPK bağımsız
• mTOR inhibisyonu
• Tümör hücresinde ROS artması
• Siklin D1 azalması
• Otofajide artma
• Apopitozu indüklemesi
• EMT inhibisyonu

• Serum glukoz seviyesinde azalma
• Serum insülin seviyelerinde ve dokuda insülin 

direncinde azalma
• IGF-1 düzeyinde azalma
• NF-κB düzeyinde azalma 
• Proinflamatuar sitokinlerde azalma
• Kanser hücrelerine karşı immun yanı�a artma

ARKAPLAN-2

Podhorecka M. et al: metform�n �ts potent�al ant�-cancer and ant�-ag�ng effects. Postepy H�g Med Dosw 2017 

AMAÇ

• Farklı amaçlar ile kullanılabilen ucuz, düşük yan etki profiline sahip,
oral kullanılabilen bir ajan olan me�orminin myelom tedavisinde
yararı olabilir mi sorusuna cevap arandı.

• Bu nedenle me�orminin myelom hücre serilerinde tek başına ve
myelom tedavisinde temel ilaç olan lenalidomid ile kombinasyonunun
plazma hücrelerinde canlılık ve apopito�k etkilerini araş�rarak
tedavide bir seçenek olabilirliğini inceledik.
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SONUÇ

• Me�orminin an�myelom
etkinliği hem canlılık hem de
apopitoz deneylerinde
gösterildi.

• Ucuz, yan etki profili güvenli,
kolay elde edilebilir ilaç olması
nedeniyle me�ormin Tip 2 DM
veya prediyabet tanısı da olan
myelomlu hastalarda tercih
edilebilir.

• MM tanılı hastalarda standart
tedavilere cevap vermeyen refrakter
vakalarda umut olabilir.

• Çalışmamızın in vitro koşullarda
yapıldığı düşünülürse in vivo şartlarda
ve klinik çalışmalarla desteklenmesi
kanaa�ndeyiz.
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MULTİPLE MYELOM 
HASTALARINDA 
SERUM ALBUMİN 
DÜZEYİNİN KÖK 
HÜCRE 
MOBİLİZASYONUNA 
ETKİSİ 
Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, 
Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural  
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ
 Multiple myelom (MM) günümüzde halen küratif

tedavi seçeneği olmayan bir hastalıktır. 
 Otolog kök hücre nakli, MM hastalarında 

progresyonsuz sağ kalım süresine sağladığı katkı 
nedeni ile kök hücre nakline uygun hastalarda 
standart yaklaşım olarak uygulanmaktadır. Ancak 
hastaların %10-20’ sinde kök hücre mobilizasyonu
başarısız olmaktadır.
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AMAÇ

 Multiple myelom hastalarında risk 
skorlamasında albumin düzeyi yer alır

 Mobilizasyon günü ölçülen albumin
düzeyinin toplanan hücre miktarı üzerine 
etkisi olup olmadığını araştırmayı 
amaçladık. 

SONUÇ

 Myelom hastalarında albumin düşüklüğü 
olumsuz prognostik

 Negatif akut faz reaktanı olarak düşük olabilir 
 Mobilizasyon başarısı üzerine etkisine yönelik 

çalışma yok
 Sadece MM hastalarının değerlendirildiği 

retrospektif çalışmamızda negatif akut faz 
reaktanı olarak albumin düzeyinin kök hücre 
mobilizasyonuna etkisinin olmadığı 
gösterilmiştir 
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SONUÇ

Çalışmamızın kısıtlılıkları 
 Retrospektif
 Kısıtlı hasta sayısı (96)

Mobilizasyon öncesi ve sonrası albumin
düzeyinin bakıldığı, tek başına G-CSF ve 
KT+ G-CSF alan grupların ayrıldığı 
prospektif çalışmalar 
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Multipl Miyelom Tedavisinde Proteozom İnhibitörleri

Dr. Fatoş Dilan ATİLLA
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

   Multipl miyelom her geçen gün artan insidans ile tüm hematolojik kanserler içerisinde yaklaşık %17 
görülür. Günlük hematoloji pratiğinde sıkça rastlanan, tedavisi sıkça güncellenen, yeni tedavi ajanlarının 
en yoğun çalışıldığı hastalıklardan birisidir. Halen kür edilemeyen bir hastalık olarak kabul edilen miye-
lomda son dekatlarda geliştirilen yeni tedavi ajanlarının etkin kombinasyonu ile daha yüksek sağkalım 
elde edilmekte, derin tedavi yanıtları daha uzun süre korunabilmektedir. Bu etkin tedavi kombinasyonları-
nın neredeyse olmazsa olmazı proteozom inhibitörlerdir.  

   Proteozomlar hücre siklusu düzenlenmesi, apopitozisin önlenmesi, kanser hücresi gelişimi gibi önemli 
mekanizmalardaki farklı bir çok proteinin yıkımında önemli rol oynarlar. Proteozom inhibisyonunun 
apopitozu indükleyici etkisi keşfedilmiş ve hızla antitümör etkinlik üzerine çalışmalar başlamıştır. Yüksek 
protein yükü ile multipl miyelom hedef hastalık olarak belirlenmiş ve miyelomda tedavi etkinliğinin 20-40 
kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. Başarılı klinik çalışmalar sonrasında bortezomib multipl miyelom 
tedavisinde FDA'den onay alan ilk proteozom inhibitörü olmuştur. Multipl myelom dışında, hodgkin dışı 
lenfoma özellikle dirençli mantle hücreli lenfomada kullanılabilmektedir. Kemo ve/veya radyoterapi veya 
monoklonal antikorlar ile birlikte diğer hematolojik maligniteler ve solid tümörlerde kullanımı ile ilgili son 
zamanlarda çok sayıda faz II çalışma devam etmektedir. Bortezomib sonrasinda carfilzomib ve iksazomib 
de FDA onayı almıştır. Karfilzomib daha güçlü bir proteozom inhibitörüdür. Geri dönüşümsüz ubiqui-
tin-proteozom inhibisyonu yaparak etkili olmaktadır. İlk sıra tedavide bortezomib ve lenalidomid tedavisi 
almış, dirençli ve nüks hasta grubunda etkinliğini ispatlayarak, 2013 tarihinde FDA onayı almıştır. Yapılan 
Faz III çalışmalar (ASPİRE ve ENDEAVOR) lenalidomid ve deksametazon ile kombinasyonunun yanıt oranı, 
toplam sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım üzerine avantaj sağladığını göstermiştir. Dirençli hastaların 
tedavisinde karfilzomibin, bortezomib tedavisinden daha önceki basamaklarda tercih edilmesine yönelik 
tartışmalar mevcuttur. Daha güçlü etkiye sahip olmasına rağmen nörotoksisite etkisi daha azdır. Az sayıda 
hastada (%5) ciddi kardiyak yan etkiler gözlemlenmiştir. Etiyolojisinde ise myokard hücrelerindeki mito-
kondriyal hasar suçlanmıştır. Ülkemizde geri ödemesi Eylül 2016 tarihinden bu yana mevcuttur. En son 
FDA onayı alan iksazomib, hem yeni tanı hem de relaps vakalarda kullanılabilen ilk oral proteozom inhibi-
törüdür. TOURMALINE çalışmasında lenalidomid ve deksametazon ile kombine kullanılmasının nüks 
hastaların tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca oral pozolojisi nedeniyle kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Toplam 50 hastanın dahil olduğu faz II çalışmada, indüksiyon ve idame tedavisi olarak 
iksazomib alan hastalarda daha derin yanıta ulaşılmıştır. Yeni tanı hastalarda ise otolog hematopoetik kök 
hücre nakli sonrasında ve nakil adayı olmayan hastalarda idame tedavisine yönelik faz III çalışmalar 
devam etmektedir. En sık hematolojik yan etkisi trombositopenidir. Nadir olarak bulantı, kusma, ishal, cilt 
döküntüsü, kabızlık, periferal nöropati, periferal ödem gibi yan etkiler görülebilir.

    Proteozom inhibitörleri yeni tanı ve relaps-refrakter vakalarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 
İdame tedavide; lenalidomid idamesi özellikle standart risk grubunda indüksiyon amaçlı lenalidomid 
almış ve nakil sonrası iyi yanıt elde edilememiş hastalara önerilir. Orta ve yüksek riskli hastalarda ise 
bortezomib idamesi ön plana çıkmaktadır. HOVON çalışmasında OKHN sonrasında tek ajan bortezomib 
idamesi ile sağkalım oranında artış görülmüştür. UPFRONT çalışmasında da bortezomib idamesinin 
periferik nöropatide artışa neden olmaksızın yanıt oranlarını arttırdığı sunulmuştur. Oral iksazomib idame 
tedavisinin değerlendirildiği TOURMALİNE-MM3 çalışmasında da yüksek sitogenetik riske sahip hasta 
grubunda 24 aylık progresyonsuz sağkalım iksazomib kolunda %46 iken plasebo kolunda %24 olarak 
tespit edilmiştir. Sonrasında iksazomib NCCN kılavuzunda idame tedavide yerini almıştır. Özetle otolog 
kök hücre nakli sonrası standart riskli hastalarda progresyona kadar lenalidomid idame tedavisi rutin/s-
tandart tedavi yaklaşımı olarak benimsenmekte, yüksek riskli hasta grubunda idame tedavide proteozom 
inhibitörleri temelli yaklaşımların yine progresyona kadar tercih edilmesi önerilmektedir. 
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Paroksismal Noktürnal 
Hemoglobinüri

Eculizumab ve Yeni Ajanlar

5. Hematolojik İmmünoloji Kongresi 
Derneği 9-10 NİSAN 2021

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
(PNH) Tanım

• Edinilmiş, kronik,  klonal, hematopoe�k kök hücrenin soma�k 

mutasyonu sonucu gelişen, kompleman aracılı intravasküler

hemoliz , tromboza eğilim,  kemik iliği yetmezliği ile 

karakterize sistemik bir hastalık�r. 

• 1-10 /milyon sıklıkta

• En sık 3. dekadda

PNH Eğ�t�m ve Çalışma Grubu (PESG) PNH Tanı, Tak�p ve Tedav� Kılavuzu (2016)

Soc�é G, Mary J-Y, de Gramont A, et al; for the French Soc�ety of Haematology. Paroxysmal nocturnal haemoglob�nur�a: long-term follow-up and prognost�c factors. Lancet. 1996;348:573-577
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PNH Treatment Algorithm. 
VTE: Venous Thromboembolism.
*In case of bone marrow defciency in 

non-hemoly�c PNH, treatment of the
underlying disease has priority.
**High Disease Ac�vity. Suppor�ve
treatment: folic acid, iron
replacement and transfusion. 1Short-
term steroid therapy.
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Kov�d-19 Enfeks�yonunda 

İmmünoterap�

5. Hematoloj�k İmmünoloj� Kongres� 
Dr. Gökhan Keser
E.Ü.T.F. Romatoloj�

09 N�san 2021

Korona V�rüs Hastalıkları

https://www.labmanager.com/lab-health-and-safety/cov�d-19-a-h�story-of-coronav�rus-22021

Etken�n Adı: Severe Acute Resp�ratory Syndrome CoronaV�rus 2 (SARS-CoV-2) 
Hastalığın Adı: Coronav�rus d�sease 2019 (COVID-19)
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Kovid 19 enfeksiyonunda asemptoma�k veya hafif seyir yanında, bazı olgularda 
ikinci hf.dan i�baren beklenenin ötesinde hiperinflamatuvar yanıt:
• Tip I IFN yanı�nda yetersizlik
• İnfamazom aracılı inflamasyon
• NFkB yolu ve diğerleri
• Hücresel  immünite

• Virüse ait özellikler: 
• Mutant formlar 
• Virüs yükü ve giriş yolu

• Konağa ait özellikler:
• Gene�k ve epigene�k faktörler
• Kontrolsüz il�hap yanı�
• Yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar

• Erkek, ileri yaş, ko-morbiditeler

Beklenen inflamasyon yanı�nın 
ar�ş hızı ve miktarı çok önemli 
ve belirleyici rol oynuyor. 

SONUÇ
• Kov�d 19 olgusunda �şler�n kötüye g�tt�ğ�n�n erken farked�lmes�

• Doğru �lacın, doğru zamanda, uygun dozda ve akılcı kullanımı

• KS’ler�n doğru zamanda ve doğru dozda kullanımı

• Ardından ant�-s�tok�n tedav�s� ver�lecekse, KS dozlarının daha düşük 
tutulması

• Ant�-s�tok�n tedav�ler�n kullanılma end�kasyonlarının ve hang� durumda 
hang�s�n�n terc�h ed�leceğ� konusunun daha net bel�rlenmes�

• Geç dönem hasarın nasıl engelleneceğ� konusu 

• Ant�-f�brot�k ve ant�-�nflamatuvar tedav�ler ???
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Graft-versus Host Hastalığı Proflaksisinde
Post-transplant Siklofosfamid

Öğr Gör Dr GÜLDANE CENGİZ SEVAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 Son yıllardaki AHKHN sonuçlarındaki iyileşmeye
rağmen hala GvHH, önemli bir TRM nedeni olmayı
sürdürmekte

 CNI, mTORi ile beraber Mtx veya MMF kullanılması ile
tam uyuşumlu AV ve ADV nakillerinden sonra %40-75 
ve %40-70 aGvHH ve kGvHH görülmekte

 Kısmi etkilerinin yanısıra bütün T-hücrelerini hedef
alması ve immün rekonstrüksiyonu geciktirerek GvL
etkisini engellemekte

 CNI ve mTORi dar teröpatik aralığa sahipler ve çoklu
ilaç etkileşimi mevcut

 6-9 ay kullanıldıkları için hastalık nüksünü azaltmak
için erken post-tx girişimlerin planlanması
engellenmekte
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Tam Uyuşumlu AD/ADV & 
PTCy Kullanılmalı mı?
 Tek başına PTCy HLA-özdeş nakillerde ???

 PTCy’a CNI, MMF veya Mtx gibi bir veya iki ilaç
eklenmesi sonuçları olumlu yönde etkilemekte

 Üçlü PTCy proflaksisi nüks sıklığını arttırmamakta

 Tam Uyuşumlu AV’den Kİ kök hücre kaynaklı
nakillerde; daha az oranda GIII-IV aGVHH, 
cGVHH ve NRM

 ATG tabanlı rejimler ile tam uyuşumlu AV ve
ADV’den nakillerde PK kök hücresi kullanıldığında
yararı ???  

Kİ Tam Uyuşumlu AV

Ağır aGVHH
kGVHH
NRM

Kİ Tam Uyuşumlu ADV

daha sık aGVHH
GIII-IV açısından fark yok
kGVHH oranları benzer
Azalmış NRM

ATG’ye göre

PK Tam uyuşumlu AV/ADV

Daha sık aGVHH
kGVHH oranı azalmış
Daha düşük NRM

ATG’ye göre
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 PTCy’ın HLA-haplo KHN’deki rolü
kanıtlandığından beri tam uyuşumlu AV ve ADV 
nakillerin GvHH önleme stratejileri içindeki etkinliği
de ortaya çıkmıştır

 PTCy’ın TAC ve MMF kombinasyonu ile birlikte
kullanıldığı devam eden çalışmaların sonuçları ile
yeni standard tedavi yaklaşımını oluşacaktır !!!
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TTP Yönetiminde Monoklonal Antikorların Yeri

Dr. Gülsüm Akgün Çağlıyan

TTP  
• Thrombo�c Thrombocytopenic Purpura (TTP) is a type of 

microangiopathic hemoly�c anemia that classically has been
characterized by the pentad of fever, thrombocytopenia, renal
dysfunc�on, and neurologic dysfunc�on. 

• TTP results from either a congenital or acquired decrease or absence
of the enzyme "a disintegrin and metalloproteinase with a 
thrombospondin type 1 mo�f member 13" (ADAMTS13). 

• Low levels of ADAMTS13 results in microthrombi forma�on which
leads to end-organ ischemia and damage.

Tanner L, Müller MM. [Blood Transfusion: a Guide to Clinical Decision Making]. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2019 Mar;54(3):194-205
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Değerlendirme
• The direct Coombs test should be nega�ve (except in some cases as 

SLE), and the coagula�on test should not be prolonged. Other 
biomarkers as troponin and lactate dehydrogenase (LDH) can be 
helpful to prognosis.

• In a pa�ent with thrombocytopenia and hemoly�c anemia, the severe 
deficiency of plasma ADAMTS-13 ac�vity below 10%, with or without 
detectable inhibitory autoan�bodies is specific for TTP and in the 
absence of another probable cause. 

Schapkaitz E, Schickerling TM. The Diagnostic Challenge of Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Children: Case Report and Review of the 
Literature. Lab Med. 2018 Jul 05;49(3):268-271

Tedavi

A t�mely d�agnos�s and treatment are 
cruc�al, and �n most of the cases, �t �s 
necessary to adm�t the pat�ent to an 
�ntens�ve care un�t for cont�nuous 
assessment. 
The presence of an LDH level 1 t�mes the 
upper normal value, a card�ac tropon�n 
level greater than 0.25 ng/mL on 
d�agnos�s, and older age are assoc�ated 
w�th death and treatment refractory.
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Tedavi 
• The first-line therapy for an acute episode is based on daily therapeu�c 

plasma exchange (TPE).
• It should be started as soon as possible at 1.5 �mes the pa�ent plasma 

volume. When the TPE supply is deficient ADAMTS-13, then remove 
autoan�bodies, immune complexes, vWF mul�mers, and probably pro-
inflammatory cytokines. 

• The therapy is performed daily un�l the platelet count has stably recovered 
(greater than 150 x 10 to the power of 9/L for 2 consecu�ve days) with 
normal or normalizing LDH and no addi�onal organ dysfunc�on. In 
refractory disease, a twice-daily TPE might be useful.

Fox LC, Cohney SJ, Kausman JY, Shortt J, Hughes PD, Wood EM, Isbel NM, de Malmanche T, Durkan A, Hissaria P, Blombery P, Barbour TD. Consensus opinion on diagnosis and
management of thrombotic microangiopathy in Australia and New Zealand. Intern Med J. 2018 Jun;48(6):624-636.

Tedavi 
• Cor�costeroids con�nue as first-line therapy in conjunc�on with TPE 

in the absence of obvious contraindica�on. The role in acute episodes 
is related to the autoimmune nature of TTP. The benefits of this 
interven�on include the reduc�on in the number of sessions of TPE 
to achieve remission and reduc�on of treatment-associated 
complica�ons. 

• Higher doses are preferred to standard doses (methylprednisolone 10 
mg/kg/day for 3 days following of 2.5 mg/kg/day compared to 1 
mg/kg/day) because they lead to higher remission rate.

Nuñez Zuno JA, Khaddour K. Thrombot�c Thrombocytopen�c Purpura Evaluat�on and Management. 2020 Jul 10. In: StatPearls
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RELAPS/REFRAKTER MULTİPLE MYELOMDA İMİDLERİN YERİ

Dr.Mustafa Merter

GİRİŞ

İmmünmodulatör(IMID) ilaçlar günümüzde multiple myelomun indüksiyon, idame ve nüks/dirençli 
hastalık durumlarında kullanılmaktadır. Günümüzde onaylı 3 IMID ilaç bulunmaktadır; talidomid, lenalido-
mid ve pomalidomid. Bu ilaçlardan ilk onaylanan ilaç olan talidomid aslıdna 1950’li yıllarda gebelerde 
bulantı ve sedatif amaçlı kullanılmıştır. Fakat fare deneylerinden hemen sonra daha insan deneyleri 
yapılmadan piyasaya sürülen ilaç tıpta kara bir leke olarak bilinen fokomegali faciasına yol açmış ve 
10000’nin üstünde yenidoğan ve çocuğun ölümüne neden olmuştur. Kullanımdan çekilen ilaç 1964’te 
eritema nodosum leprosum için kullanılmıştır. Talidomid 1999’da relaps/refrakter myelom’da onay almış-
tır. Akabinde talidomidden geliştirilen lenalidomid 2006 yılında R/R myelomda FDA onayı almıştır. Daha 
potent olan pomalidomid ise 2013 yılında R/R myelom tedavisinde FDA onayı almıştır. 2010 yılında IMID 
grubu ilaçların cerebron’u hedef aldığı ve teratojineteden bu durumun sorumlu olduğu keşfedilmiştir.1,2
IMID’ler küçük moleküller olup ortak fitalamid ve glutarimid yapılarını paylaşırlar. IMID’ler arasındaki 
farklılıklar glutarimid kısmındadır. Kimyasal yapıları benzemekle beraber farmakolojik özellikleri, yarılan-
ma süreleri, metabolizmaları, klerensleri ve yan etkileri farklılıklar göstermektedir. Talidomid metabolize 
olarak idrardan atılırken lenalidomid neredeyse hiç metabolize olmadan idrardan atılmaktadır. Pomalido-
mid ise karaciğerde sitokrom enzim sistemi tarafında metabolize olup %70 oranında idrardan atılmaktadır 
ve bu nedenle ilaç-ilaç etkileşimi açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Kimyasal olarak pomalido-
mid, talidomid ile lenalidomid toplamı gibidir.2

IMID’ler multiple myelomda birden fazla mekanizma ile etkili olmaktadırlar. Bunlarda ilk keşfedileni 
anjiyogenezi inhibi edici etkileridir ve en fazla talidomidde gözlenmektedir. Myelom hücreleri üzerine 
toksiktir. Osteoklastojenik faktörleri azaltırlar. Plazma hücrelerinin mikroçevre ile etkileşimini bloke eder-
ler. Antiproliferatiftirler ve tümöre karşı immünolojik yanıtı arttırırlar. Bu üç ilacın klinik kullanımı ile ilgili 
çalışmalar kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.3

Talidomid

Talidomid multiple myelom tedavisinde kombinasyon olarak deksametazon, düşük doz melfalan, oral 
siklofosfamid, lipozomal doksorubisin, bortezomib, karfilzomib, elotuzumab, D-PACE ve hiperfraksiyone 
siklofosfamid ile kombine olarak kullanılmıştır. Bu kombinasyonlardan melfalan ve bortezomib ile olan 
kombinasyonların sağkalımları belirgin arttırdığı gözlenmiştir.1
Palumbo ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaa talidomid, melfalan ve prednizolon kombinasyonunun 
etkinliği 24 R/R myelom hastasında değerlendirilmiş. Medyan 3 sıra tedavi alan hastaların %66’sı daha 
önce talidomid almış hastalarmış. Bu hastalardan 14’ünde yanıt izlenmiş(3 nCR, 7 PR ve 4 minimal yanıt). 
Medyan 14 aylık takip süresinde progresyonsuz sağkalım (PFS) 9 ay olarak izlenmiş.4 Talidomidin başka 
bir alkilleyici olan siklofosfamid ile kombinasyonunun değerlendirildiği bir çalışmada ise 14 merkezden 71 
R/R myelom hastası incelenmiş. Deksametazon ve siklofosfamidin de oral verildiği bu çalışmada hastala-
rın &2’sinde CR, %57’^sinde PR ve %26’sında minimal yanıt zilenmiş. Çalışmada 2 yıllık OS %66 ve PFS %57 
olarak saptanmış.5 Talidomidin pegile doksorubisin ile kombine edildiği başka bir prospektif faz 2 çalış-
mada da 50 R/R myelom hastası çalışmaya dahil edilmiş. Hastalarda toplam yanıt %92 olarak gözlen-
miş(%26 CR, %6nCR, %6 VGPR, %38 PR ve %16 minimal yanıt). Medyan PFS 17 ay ike OS’e ulaşılamamış.6 
Günümüzde myelom tedavisinin en iyi bilinen ilaçlarından bortezomib ile talidomid kombinasyonunun 
değerlendirildiği bir faz 2 çalışmada ise 85 R/R 
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myelom hastası çalışmaya dahil edilmiş. Hastaların %92’si daha önce otolog kök hücre nakli olmuş ve 
%74’ü talidomid kullanmış hastalar imiş. Çalışmada %22 nCR, %63 PR ve % 79 MR izlenmiş. Medyan PFS 6 
ay, OS 22 ay olarak gözlenmiş.7 Talidomidin myelom tedavisinde kurtarma tedavisi olarak da anılan 
D-PACE tedavisi ile kombinasyonunun değerlendirildiği bir çalışmada ise 236 R/R myelom hastası değer-
lendirilmiş. Bu çalışmada 2 kür sonrası %16 CR ve %32 en az PR izlenmiş. Çalışmada LDH yüksekliği olan 
hastaların daha iyi yanıt verdiği gözlenmiş.8 Güncel ilaçlardan biri olan ve SLAMF7’e karşı geliştirilmiş bir 
monoklonal antikor olan elotuzumab ile talidomidin kombine kullanıldığı faz 2 prospektif bir çalışmada 
ise 40 R/R myelom hastası değerlendirilmiş. Medyan 3 sıra tedavi almış hastalarda yapılan bu çalışmada 
>grade 3 non hematolojik yan etki %69 olarak gözlenmiş. Hastalarda toplam yanıt %38 iken PFS 3,9 ay ve 
OS 16,3 ay olarak saptanmış. Bir yıllık sağkalım ise %63’müş.9 Talidomidin günümüzde yeni nesil IMID’le-
rin varlığında R/R myelom tedavisinde yeri oldukça sınırlı olup pek çok rehberde belirli durumlar dışında 
önerilmemektedir.

Lenalidomid

Lenalidomid, deksametazon ile kombine olarak 2006 yılında R/R myelom tedavisinde onay aldı. Aynı 
kombinasyon 2013 yılında birinci basamak tedavide de onaylandı. Yapılan çalışmalarda maksimum tolere 
edilebilir doz 25 mg olarak saptandı. Daha önceden talidomid kullanmış ve yanıtsız olanlarda dahi etkinli-
ği olduğu ve talidomidde görülen nöropati, somnolans ve konstipasyon gibi yan etkilerin bu ilaçta görül-
mediği gözlendi.2 Genel olarak myelom tedavisinde talidomidin yerini almış olup myelomun indüksiyon, 
konsolidasyon, idame ve nüks durumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Lenalidomid, kombinasyon 
olarak düşük doz siklofosfamid, bendamustin, melfalan, lipozomal doksorubisin, proteozom inhibitörleri(-
bortezomib, ixazomib,karfilzomib), HDAC inhibitörleri (panobinostat, ricolinostat), elotuzumab ve daratu-
mumab ile kombine olarak çeşitli çalışmalarda denenmiştir. 
Alkilleyici bir ilaç olan siklofosfamid ile lenalidomid  kombinasyonunun değerlendirildiği faz 2 bir çalışma-
da medyan 3(1-10) sıra tedavi almış 67 R/R myelom hastası incelenmiş. Toplam yanıt %67 olarak izlenirken 
hastaların %83’ünde en az minimal yanıt gözlenmiş. Çalışmada PFS 12,1 ay ve OS 29 ay olarak hesaplan-
mış. Alt gruplar incelendiğinde yüksek ve standart sitogenetik riskli hastalarda sağkalımlar arasında fark 
izlenmemiş.10 Hibrit bir kemoterapi ilacı olan ve yıldızı son yıllarda pek çok hematolojik malignitede 
parlayan bendamusitn ile lenalidomidin kombine edildiği ve bu kombinasyona deksametazonun eklendi-
ği başka bir faz 2 prospektif çalışmada ise R/R myelom olan 29 hasta değerlendirilmiş. Medyan 3 sıra 
tedavi alan hastalarda yanıt olarak %21 VGPR, %52 PR ve %24 MR gözlenmiş. PFS 6,1 ay iken OS’e ulaşıla-
mamış. En büyük toksisite hematolojik toksisite imiş.11 Klasik kemoterapi ile lenalidomidin kombinasyon 
çalışmalarından en etkileyici sonuçlara sahip olan ise pegile lipozomal doksorubisin olan kombinasyon 
çalışmasıdır. Bu çalışmada 62 R/R myelom hastası çalışmaya dahil edilmiş olup bunlardan %65 refrakter 
vaka imiş. Buna rağmen toplam yanıt %75 olarak gözlenmiş ve bu yanıtın %29’u CR imiş.12 
Myelom tedavisinde yeri tartışılmaz olan bortezomib ile lenalidomidin kombinasyonunun R/R myelomda 
ilk faz 2 çalışmasına 64 hasta dahil edilmiş. Medyan 2 sıra tedavi alan hastaların olduğu bu çalışmada 
hastalar 8 kür VRD tedavisi almışlar. Yanıt veren hastalar lenalidomid idame ile devam etmişler. Bu çalışma-
da hastaların %65’i PR ve üstü yanıt vermiş. PFS 9,5 ay ve OS 30 ay olarak hesaplanmış.13 VRD rejimi artık 
indüksiyon tedavisinin de rutin tedavisi haline gelmiştir. Lenalidomid başka bir yenilikçi ilaç olan panobi-
nostat(Histon deasetilaz inhibitörü) ile kombine olarak faz 2 tek merkez bir çalışmada değerlendirilmiş. 
Çalışmaya medyan 3 sıra tedavi alan 27 R/R myelom hastası dahil edilmiş. Hastalardan %81’i lenalidomid, 
%33’ü pomalidomid, %52’si bortezomib ve %26’sı karfilzomib refraktermiş. Hastaların %63’ünde yüksek 
risk moleküler bulgular mevcutmuş. Buna rağmen toplam yanıt %41 olarak izlenmiş. PFS 7,1 ay olarak 
hesaplanırken OS’e ulaşılamamış. Bu çalışmada MAGEA1 ifadesi panobinostata yanıtsızlık ile ilişkili bulun-
muş. Bir diğer yenilikçi ilaç olan PD-1 
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antagonisti pembrolizumab ile lenalidomidin kombine edildiği Keynote-023 çalışmasında 17 R/R myelom 
hastası değerlendirilmiş. Bu çalışmada toplam yanıt %76 iken IMID ve proteozom inhibitörü refrakter 
vakalarda dahi yanıt izlenmiş.14 Bu çalışmaların dışında doublet tedavi olan lenalidomid ve deksameta-
zon kombinasyonunun bu kombinasyonun karfilzomib, daratumumab, elotuzumab ve ixazomib ile 
kombine edildiği triplet tedavilerle karşılaştırıldığı çalışmalarda triplet tedavilerin belrigin üstünlüğü 
gözlenmiştir.2 Lenalidomid gerek deksametazonla kombine olarak gerekse yukarıda bahsedilen ilaçlarla 
kombine olarak R/R myelom tedavisinde rehberler tarafında sıkça önerilen popüler bir ilaçtır.

Pomalidomid

Pomalidomid kimyasal olarak talidomid ile lenalidomidin toplamı gibidir. Deksametazonla kombinasyon 
tedavisi 2013 yılında R/R myelom tedavisinde onay almıştır. Yan etkileri genellikle hematolojiktir. Nörolojik 
yan etkiler oldukça az izlenir. Pomalidomid; bortezomib, karfilzomib, ixazomib, siklofosfamid, daratumu-
mab, isatuksimab, elotuzumab ve pembrolizumab ile kombine olarak R/R myelom hastalarında denen-
miştir. Bu çalışmalardan geniş yankı getiren STRATUS (MM-010) çalışmasında pomalidomid ile deksameta-
zon kombinasyonu 682 R/R myelom hastasına verilmiştir. Bu faz 3b çalışmada hastaların %80’i hem IMID 
hem de PI refrakter imiş. Buna rağmen %32 toplam yanıt izlenmiş. PFS 4,6 ay ve OS 11,9 ay olarak hesap-
lanmış.15

Bortezomib ve deksametazon kombinasyonu ile pomalidomid, bortezomib, deksametazon kombinasyo-
nunun karşılaştırıldığı faz 3 OPTIMISMM çalışmasında 278 vel-dex alan hasta ile 281 pom-vel-dex alan 
hasta karşılaştırılmış. Pomalidomid alan grupta toplam yanıt %82,2 iken diğer grupta %50 olarak izlenmiş. 
PFS ise pomalidomid kolunda 11,2 ay iken diğer kolda 7,1 aymış. Bu yanıt farkı lenalidomid refrakter 
vakalarda da izlenmiş.16  Daha yeni bir proteozom inhibitörü olan karfilzomib ile pomalidomidin kombi-
ne edildiği faz 2 çalışmada 47 R/R myelom hastası değerlendirilmiş. Çalışmada toplam yanıt %62 olarak 
gözlenmiş. Klinik yarar oranı %85 imiş. Toplam yanıt sadece lenalidomid refrakterlerde %54 iken double 
refrakterlerde %71 olarak izlenmiş. Medyan PFS 10,3 ay ike OS’e ulaşılamamış. Bu çalışmada majör toksisi-
te olarak myelotoksisite gözlenmiş.17 Oral bir proteozom inhibitörü olan ixazomib ile kombine edildiği ve 
hastaların tamamen ayaktan takip edildiği faz 2 çalışmaya ise 31 R/R myelom hastası dahil edilmiş. 
Medyan 2 sıra tedavi almış hastaların hepsi lenalidomid refrakter iken %59’u ise hem IMID hem PI dirençli 
hastalarmış. Yanıt olarak hastalarda %48 PR, %20 VGPR ve %76 SD gözlenmiş. PFS 8,6 ay iken OS’e ulaşıla-
mamış.18

Pomalidomid ve deksametazon kombinasyonu ile pomalidomid, siklofosfamid ve deksametazon kombi-
nasyonunun karşılaştırıldı faz 2 çalışmada hastalar 1:1 şeklinde randomize edilmiş. Pom-Dex koluna 36 
hasta ve pom-cy-dex koluna 34 hasta dahil edilmiş. Hastalar her iki grupta da medyan 4 sıra tedavi almış 
hastalarmış. Toplam yanıt pom-dex kolunda %38,9 iken pom-cy-dex kolunda %64,7 olarak izlen-
miş(p:0,035). Aynı şekilde PFS pom-dex kolunda 4,4 ay iken pom-cy-dex kolunda 9,5 ay olarak hesaplan-
mış. İlginç olarak hematolojik toksisite her iki kolda da benzer oranlardaymış.19
Güncel tedavilerden CD38’e karşı geliştirilmiş bir monoklonal antikor olan daratumumab ile pomalidomid 
ve deksametazonun kombine edildiği çalışmada 103 R/R myelom hastası değerlendirilmiş. Medyan 4 sıra 
tedavi alan hastaların %73’ü hem IMID hem de PI refraktermiş. Bu çalışmada toplam yanıt %60 olarak 
izlenmiş ve hastaların %23’unda minimal kalıntı hastalık negatif olarak izlenmiş. Takip süresinde PFS 8,8 ay 
ve OS 17,5 ay olarak hesaplanmış. Bir yıllık OS %66 olarak gözlenmiş.20 Başka bir anti CD38 antikoru olan 
isatuksimab ile pomalidomid ve deksametazon kombinasyonunun pomalidomid ve deksametazon 
kombinasyonuna kıyaslandığı ICARIA çalışmasında 307 R/R myelom hastası 1:1 şeklinde randomize 
edilmiş. Bu çalışmada isatuksimab kolunda toplam yanıt %63 iken diğer kolda %32 olarak izlenmiş. Yine 
PFS isatuksimab kolunda 11,5 ay iken kontrol 45



grubunda 6,5 ay olarak gözlenmiş. Bu belirgin yanıt farkları tüm alt gruplarda gözlenmiş.21 SLAMF7’e 
karşı geliştirilen elotuzumab ile kombinasyonun pomalidomid ve deksametazona kıyaslandığı başka bir 
çalışmada da eltuzumab eklenmesinin PFS yaklaşık 2 kat arttırdığı gözlenmiş(10,3 s 4,7 ay).22 Nükleer 
eksport inhibitörü olan selineksor ile pomalidomid ve deksametazonun kombine edildiği başka bir çalış-
mada da pomalidomid naif hastalarda toplam yanıt %58 olarak gözlenmiş ve PFS 12,3 ay olarak hesaplan-
mış.23 Maalesef pomalidomidin pembrolizumab ile kombinasyonunun sonuçları lenalidomidde olduğu 
gibi olumlu bulunmamış.24 Pomalidomid günümüzde pek çok rehberde R/R myelom tedavisinin pek çok 
aşamasında önerilmektedir.

SONUÇ

IMID’ler oral kullanım avantajları, düşük toksisite profilleri ve yüksek etki potansiyelleri ile myelomun her 
basamak tedavisinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Çeşitli etki mekanizmalarının olması, onların 
pek çok farklı gruptan ilaçlarla kombinasyonunu ve sinerjisini mümkün kılmaktadır. Piyasaya çıkan mua-
dilleri ile beraber maliyet etkinlikleri de artmaktadır.
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5. HEMATOLOJİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

Giriş

• Eskiden Hodgkin hastalığı olarak adlandırılan Hodgkin 
lenfoma (HL), yüksek kür oranlarına sahip nadir bir 
monoklonal lenfoid hematolojik malignitedir [1]. 

• Yapılan çalışmalar sonucunda bu hastalık iki farklı alt gruba 
ayrılmış�r: Klasik Hodgkin lenfoma ve nodüler lenfosit 
baskın Hodgkin lenfoma (NLP-HL). Bu iki hastalık, klinik 
tablo ve patoloji açısından farklılıklar gösterir. Klasik 
Hodgkin lenfoma tüm HL'nin yaklaşık% 95'ini oluşturur ve 
dört alt gruba ayrılır: Nodüler sklerozan (NSHL), lenfosit 
zengin (LRHL), mix hücreli (MCHL) ve lenfosi�en fakir 
(LDHL) [1, 2]. 
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Giriş

• Hodgkin lenfomalar genellikle servikal lenf düğümlerinde ortaya 
çıkarlar; hastalık genç ye�şkinlerde daha yaygındır; patolojisinde non 
neoplas�k inflamatuar hücreler ile büyük tek ve çok çekirdekli 
neoplas�k Hodgkin (Reed-Sternberg) hücreleri yer almaktadır. Bu 
alan çevresinde non neoplas�k T hücre ar�şı görülmektedir [1]. 
Hodgkin lenfoma yaklaşık % 80 iyileşme oranıyla iyi bir genel 
prognoza sahip�r [1].

• Hodgkin lenfoma, Amerika Birleşik Devletleri'nde 100.000 kişi başına 
tahmini insidans oranı 2.6 vaka olan nadir bir malignitedir [1, 3]. 
Etkilenen hastaların çoğu 20 ila 40 yaşları arasındadır, iki modlu bir 
dağılıma sahip�r ve 55 yaş ve üstünde ikinci bir pik vardır. Nodüler 
sklerozan Hodgkin lenfoma genç erişkinlerde daha yaygın iken, mix 
hücreli Hodgkin lenfoma yaşlı ye�şkinleri etkileme eğilimindedir.

Giriş

• Hodgkin lenfomada (HL) risk sınıflandırması için mevcut al�n standart 
Uluslararası Prognos�k Skordur (IPS) [4]. 

• Standart risk sınıflama sistemlerinin varlığına ve etkili tedavi yaklaşımlarına 
rağmen ileri evre HL’lerin % 34 ile % 37'si nükseder veya progrese olmaktadır 
[5].

• Bu nedenle prognoz ve evrenin erken tahmini adına, kolay kullanılabilir yeni 
parametrelerin geliş�rilmesi gerekmektedir. Farklı morfolojik özelliklerden 
oluşan bu lenfoma �pinin prognozunu belirleme ve evrenin tahmini 
amaçlanarak birçok çalışma yürütülmüştür. 

• Tümör mikroçevresi ve konak bağışıklığı ile ilgili çalışmalardan özetle, lenfosit 
oranı ve alt �plerinde meydana gelen değişimlerin yeni bir araş�rma konusu 
oluşturduğu söylenebilir. Bu noktada, mutlak monosit sayısı (AMC), mutlak 
lenfosit sayısı (ALC) prognos�k faktörler olarak gösterilmektedirler [6- 8]. 
Yine benzer şekilde, geliş�rilen nötrofil-lenfosit oranı gibi parametrelerin de 
prognoz tayininde kullanıldığını görüyoruz [9].
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Giriş

• Çalışmamızda amacımız; Hodgkin lenfoma tanı 
anı lenfosit sayısı ile evre ilişkisini 
gösterebilmek, prognoza olan etkilerini 
inceleyebilmek�. Tanı anı lenfosit düzeyinin 
evreyi göstermesi açısından önemli bir faktör 
olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç

• Sonuç olarak, tüm Hodgkin tanılı hastalarda, 
lenfosit düzeyi ve evre ilişkisi açısından 2380 cut-off 
değeri,  %86.44 duyarlılık, %33.3 özgüllük ile evre 3-
4 hastalık ile ilişkili bulundu. Bu sonuç evreleme 
amacıyla kullanılan klasik görüntüleme yöntemleri 
ile kombine edilerek geliş�rilebilir; evreleme ve 
özellikle ileri evre hastalığın yüksek duyarlılıkla tanı 
alması adına farklı çalışmalarda ışık tutabilir. 
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GİRİŞ

• Anaplas�k büyük hücreli lenfoma (ALCL), genellikle T hücre orijinli ,  CD30
eksprese eden malign bir lenfomadır, tümör hücreleri genellikle T hücre 
belirteçleri için nega��ir. Kromozomal nükleofosmin-anaplas�k lenfoma kinazın
(NPM-ALK) veya varyant translokasyonun varlığına bağlı olarak ALK-pozi�f ve 
ALK-nega�f alt �plerine ayrılır .

• Klasik Hodgkin lenfoma (cHL), başka bir CD30 eksprese eden malign lenfomadır .  
ALCL'nin aksine, Hodgkin ve Reed-Sternberg hücreleri B hücre orjinlidir , cHL’de
çoğu B hücresi belirtecinin ekspresyonu genellikle kaybolur.

• ALCL ve cHL arasındaki Morfolojik ve immünofeno�pik benzerliklere rağmen; 
klinik seyri, tedavi seçenekleri ve prognozu birbirinden oldukça farklıdır.
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• cHL , genellikle genç erişkinlerde  ve sıklıkla başarıyla tedavi edilebilen lokalize bir 
hastalık olarak ortaya çıkar.

• ALCL çeşitli yaşlarda ortaya çıkar  (ALK +anaplas�k büyük hücreli lenfoma
çocuklarda ve ergenlerde daha sık bulunurken, ALK - anaplas�k büyük hücreli 
lenfoma genellikle yaşlı hastalarda görülür. ) , nispeten uzak bölgelere erken ve 
agresif yayılma ile karakterizedir.

• Her iki hastalığın uygun bir tedavi stratejisi için doğru tanısal sınıflandırması  
gereklidir.

Tedavi 

• Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkris�n, Etoposid, Prednol (CHOEP)  tedavi 
protokolü başlanıyor. 

• 4 kür tedavi sonrasında İnterim PET/BT ve 6 kür sonrası çekilen PET/BT tam yanıtlı 
izleniyor. 

• 1 yıldır tam yanıtlı olarak merkezimizde halen takip edilmektedir.
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SONUÇ
İmmünohistokimyasal olarak cHL ve ALCL birbiri ile benzerlik göstermekte ve 

patolojik yönden karışabilmektedir. Tedavi yaklaşımları farklı olan bu iki hastalık 
için tanının doğru konulması önemlidir. 

cHL ve ALCL ayırıcı tanısında ,karakteris�k belirteçler açısından bir çok çalışma 
mevcu�ur.

CD15 ve PAX-5;  ALCL’de genellikle nega��ir ve bu belirteçler için genellikle 
pozi�f olan cHL’den ayırt etmeye yardımcı olur. 

ALCL vakalarında nadir olarak  PAX-5 için 
pozi�f olduğu ve ara sıra CD15’in birlikte 
ekspresyon  sergileyebileceği görülmüştür.  
Bu nadir durumlarda, iki hastalık arasında 
doğru ayrım yapılması daha  zorlaşmaktadır.
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YENİ AJANLAR EŞLİĞİNDE KLL TEDAVİSİ

Dr. Mehmet Yılmaz
SANKO Üniversitesi Tıp fakültesi 

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araş�rma hastanesi
İç Hastalıkları/Hematoloji BD

KLL/SLL: Background
 ABD’de 2020 yılında 21.000 den fazla yeni vaka 

 Tüm NHL’ın % 7 si KLL/SLL

 Median tanı yaşı: 70 

 SLL ve KLL’nin aynı maliğniteler olduğu kabul edilmektedir. 

 KLL: > 5000 klonal lenfositoz, periferik kan

‒ SLL:Lenfadenopa� ve/veya splenomegali ve periferik kanda < 5000 klonal
lenfosit 

‒ 5 yıllık ortalama yaşam süresi % 85

1. Siegel. CA Cancer J Clin. 2020;70:8. 2. SEER Cancer Stat Facts. Chronic lymphocy�c leukemia.
3. American Cancer Society. Chronic lymphocy�c leukemia. 
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Sonuç olarak,

 Yeni ajanlar, hastaların büyük çoğunluğunda KLL için ilk tedavi olarak 
kemoimmünoterapiyi gölgede bırak�.

 TP53 anormallikleri, olumsuz bir prognos�k faktör olmaya devam ediyor, ancak bu 
hastalarda, hedefe yönelik tedavilerle daha sonuçlar alınıyor. 

 Bir BTK inhibitörü ± bir an�CD20  veya venetoclax + obinutuzumab uygun birincil 
tedavi seçenekleridir. Tedavi hastaya göre kişiselleş�rilmeli

 Hasta komorbiditeleri, potansiyel toksisiteler ve zamanla sınırlı veya sürekli tedavi 
ile ilgili olarak hastalar bilgilendirilmelidir.

 FCR, IGHV mutasyona uğramış hastalığı olan genç hastalarda hala düşünülebilir, 
ancak kısa vadeli ve uzun vadeli toksisiteler tar�şılmalıdır.

Daha önceden tedavi almış R/R KLL hastaları
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Sonuç olarak,

 R/R KLL hastaları, hedef tedavilerle birden fazla tedavi seçeneğine sahip�r.

 BTK inhibitörlerinin kalıcı remisyon sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmişi 
vardır ve genellikle iyi tolere edilirler.

 İbru�nib intoleransı durumunda, ileriye dönük veriler acalabru�nib'in
tolerabilitesini desteklemektedir.

 Rituximab ile kombine venetoclax, PFS ve OS avantajı  ile kemoterapiden daha iyi 
performans gösterir.

 Etkili olmasına rağmen, mevcut olan PI3K inhibitörleri toksisite profili ile sınırlıdır.

YAKIN GELECEK,
UMUT VAAD EDEN AJANLAR VE 

ÇALIŞMASI SÜREN KOMBİNASYONLAR
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R/R KLL’de standart tedaviler

 R/R KLL: uzun süreli hastalık kontrolü

‒ del(17p)/m-TP53

‒ Age/comorbidi�es

‒ Prior CIT

‒ Prior BTK inhibitor ± CIT

‒ Mutated BTK 

‒ Fludarabine refractory (CIT)

‒ Ibru�nib refractory

‒ Idelalisib refractory

 Tedavi alterna�fleri

‒ BTK inhibitor

‒ BCL-2 inhibitor ± rituximab 

‒ PI3K inhibitor + rituximab 

‒ Lenalidomide ± CD20 mAb

‒ CIT

‒ Allogeneic HCT 

‒ Clinical Trial

SONUÇ OLARAK,

 KLL / SLL için gelişen standart birinci basamak tedaviler Periferik kan ve  kemik 
iliğindeki uMRD, daha uzun PFS ve OS ile ilişkilidir.

 MRD durumu klinik sonuçlarla ilişkili olduğundan yanıt ve beklenen sonuçlar için iyi 
bir erken göstergedir.

 Tek ajan BCR sinyal yolu inhibitörü düşük uMRD oranına sahip olduğu için 

Tedaviye yüksek uMRD oranı ile ilişkili BCL-2 inhibitörü (venetoklaks)

BCL-2 inhibitörü bazlı kombinasyonlar 

CD19 hedefli CAR T-hücreleri R/R KLL için umut veren tedavilerdir
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Sepsiste İntravenöz
İmmünoglobulin Tedavisi

Dr. Ş. Miray KILINÇER BOZGÜL
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

2021

• Sepsis; enfeksiyoz bir etkene karşı vücudun oluşturduğu disregüle

immün yanıt sonucu oluşan yüksek mortaliteye sahip çoklu organ 

yetmezliği tablosudur.
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• Geniş spektrumlu an�biyo�klerin uygunsuz kullanımı, immünsuprese

popülasyonun artması, ortalama yaşam ömrünün uzaması 

sepsis/sep�k şok insidansının artmasına yol açmış�r.

• Yoğun bakım ya�şlarının %27’sini oluşturduğu belir�lmiş�r.

• Sepsis mortalitesi %30-%50 

• Sep�k şok mortalitesi ise % 60’lara ulaşmaktadır
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Hiperinflamasyon klinik feno�pinde olduğu düşünülen hastalarda;

• Şok indeksinin ≥0,7 olduğu

• Laboratuvar olarak hiperinflamasyonun gösterildiği ( CRP, IL-6, Prokalsitonin)

• Serum laktat yüksekliği ve ortalama arter basıncının <65 mmHg olduğu durumlarda 

en kısa sürede; mümkünse ilk 24 saa�e başlanması ve toplam dozun ≥900 mg/kg  olacak 
şekilde verilmesi önerilmiş�r.
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İmmunsupresyonk klinik feno�pinde olan hastalarda;

• Sekonder enfeksiyonlar için şüphe olduğu 

• Sep�k şok tablosunun ≥2 organ yetmezliği olarak devam e�ği

• Nazokomiyal enfeksiyonlar, sekonder fungal enfeksiyonlar, viral reak�vasyonlar, 

primer enfek�f odakta yetersiz iyileşme olduğu durumlarda  

hiperinflamasyon fazı kadar erken verilmesi vurgulanmamakla birlikte tedaviye 

eklenmesi  ve toplam doz 720 mg/kg olacak şekilde verilmesi önerilmiş�r. 
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RELAPS/REFRAKTER MULTİPLE 
MYELOMDA İMİDLERİN YERİ

Dr.Mustafa Merter
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hematoloji BD
10/04/2020

• İmmünmodulatör(IMID) ilaçlar günümüzde myelom tedavisinde;
İndüksiyonda
İdamede
Nüks yada dirençli hastalık tedavisinde kullanılmaktadır

• Onaylı IMID’ler;
Talidomid
Lenalidomid
Pomalidomid
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• IMID’ler küçük moleküller olup ortak fitalamid ve glutarimid yapılarını 
paylaşırlar

• IMID’ler arasındaki farklılıklar glutarimid kısmındadır
• Kimyasal yapılar benzemekle beraber farmakolojik özellikleri, 

yarılanma süreleri, metabolizmaları, klerensleri ve yan etkileri 
farklılıklar göstermektedir

SONUÇ

• IMID’ler oral kullanım avantajları, düşük toksisite profilleri ve yüksek 
etki potansiyelleri ile myelomun her basamak tedavisinde 
vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır

• Çeşitli etki mekanizmalarının olması, onların pek çok farklı gruptan 
ilaçla kombinasyonunu ve sinerjisini mümkün kılmaktadır

• Piyasaya çıkan muadilleri ile beraber maliyet etkinlikleri de 
artmaktadır 
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Dr. UYSAL

Marj�nal zon lenfoma (MZL)’ lar lenfo�d dokunun marj�nal bölges�nde bulunan post germ�nal 

. -Hodgk�n 

- . .

8-

67’ d Heterojen kl�n�k, genet�k 

prezantasyon sah�p olan 3 alt t�p� mevcuttur. Ekstranodal marj�nal zon 

plen�k marj�nal zon lenfoma (%20) ve nodal marj�nal zon lenfoma (<%10)

e olup bunu 

lakr�mal gland �zler.

Relaps/refrakter (R/R) lokal/�ler� evre), 

en

bel�rlemekted�r.

söz konusu �se bekle-gör 

radyoterap� ya da monoterap� olarak ant�-CD20 monoklonal ant�kor olarak r�tuks�mab tedav�s� 

, lenal�dom�d, �brut�n�b ve PI3K 

-

2. basamak 

bendamust�n, CHOP veya 

CVP �le komb�nasyonu

ortezom�b, lenal�dom�d-r�tuks�mab komb�nasyonu, �brut�n�b ve 

PI3K �nh�b�törler� (�delal�s�b, duvel�s�b, copanl�s�b, umbral�s�b) yen� tedav� seçenekler�d�r. 

Lenal�dom�d ve r�tuks�mab komb�ansyon
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%48 olarak bulunurken tümör yük Pan-class I PI3K 

�nh�b�torü (PI3K-alfa ve PI3K-delta �nh) olan copanl�s�b’ �n CHRONOS

Rad�o-conjugated mur�ne monoklonal ant�koru olan 

-2 �nh�b�törü olan 

a özell�kle otolog kök hücre nakl�n�n ne 

.

da agres�f lenfomaya transformasyon varsa ve hasta f�t �se kök hücre nakl� öner�lmekted�r.

Allojene�k kök hücre nakl� tek kü

tur. 
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