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1. GÜN
27 Mayıs 2022, Cuma

09:10 - 10:10       İMMÜN SİSTEM İLİŞKİLİ HAYATİ ORGAN TUTULUŞLARI                            

Oturum Başkanları: Dr. Cengiz CEYLAN, Dr. Pervin TOPÇUOĞLU 

09:10 - 09:30      Artmış Multisistemik İn�amasyon Sendromu 
Konuşmacı: Dr. Devrim BOZKURT 

09:30 - 09:50       Serum Demirinin Ötesi, Serum Ferritin Düzeyi 
Konuşmacı: Dr. Nur SOYER

09:50 - 10:10       Nt-Pro-Bnp Bize Ne Söylüyor? 
Konuşmacı : Dr. Şükriye Miray KILINÇER BOZGÜL

10:10 - 11:10       İNFLAMASYON VE KOAGULASYON BİRLİKTELİĞİ (TROMBOTİK MİKROANJİYOPATİ)

Oturum Başkanları: Dr. Tayfur TOPTAŞ, Dr. Işık KAYGUSUZ 

10:10 - 10:30       Ttp Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Ayşe UYSAL 

10:30 -10:50        Ahüs Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Mümtaz YILMAZ 

10:50 - 11:10        Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Hale BÜLBÜL

ARTMIŞ SİSTEMİK İNFLAMASYONDA İMMÜNOTERAPİ KURSU 

Kongre ve Kurs Açılışı

Konuşmacılar: Dr. Osman İlhami  ÖZCEBE, Dr. Filiz VURAL

Açılış Konuşması

Konuşmacılar: Dr. Nur SOYER, Dr. Devrim BOZKURT 

09:00 - 09:10 

6.Hematolojik İmmünoloji Kongresi
27-28 MAYIS 2022 SANAL KONGRE

www.hematolojikimmunolojidernegi.org     www.hidkongre.org     www.hiddijital.org

5



13:30 - 14:10        YENİ AJANLAR ÇAĞINDA MULTİPLE MYELOM TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr. Meral BEKSAÇ, Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN

13:30 - 13:50       MM Tedavisinde İmmünmodülatör Ajanlar 
Konuşmacı: Dr. Ali Zahit BOLAMAN

13:50 - 14:10       MM Tedavisinde Monoklonal Antikorlar
Konuşmacı: Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK

11:10 - 11:50       C.SARS-COV-2 ve ARTMIŞ SİSTEMİK İNFLAMASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Nur SOYER, Dr. Devrim BOZKURT

11:10 - 11:30       Sitokin Fırtınası Sendromu (Sfs), Patofizyoloji
Konuşmacı:  Dr. Büşra ÇETİNEL 

11:30 - 11:50       C2. Sfs’nda İmmünmodülatuar Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacı: Dr. Aslı Dilara KİP  

 11:50-12:30        SEÇİLMİŞ KONULAR  ve AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Oturum Başkanları: Dr. Kamil VURAL, Dr. Sezgin ULUKAYA

11:50 - 12:10        Hematolojik Hastalıklarda Sars-Cov-2 Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Ajda GÜNEŞ 

12:10 - 12:30       Sars-Cov-2 ve Aşılama
Konuşmacı: Dr. Bilgin ARDA 

12:30 - 13:20        ÖĞLE ARASI

BİLİMSEL PROGRAM

13:20 - 13:30       Açılış Konuşması 
Konuşmacılar: Dr. Filiz VURAL, Dr. Asu Fergün YILMAZ 

14:10 - 15:10        YAŞLI HASTADA HEMATOLOJİK MALİGNİTELER OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Osman İLHAN, Dr. Zafer GÜLBAŞ  

14:10 - 14:30        Hematolojik Malignansi Olan Hastada Tedavi Öncesi Yaklaşım: 
Kim Yaşlı, Kim Kırılgan?
Konuşmacı: Dr. Fatma ARIKAN  

14:30 - 14:50        Yaşlı/ Kırılgan Hastada AML Tedavisi 
Konuşmacı: Dr. Püsem PATIR  

14:50 - 15:10        Yaşlı/ Kırılgan Hastada ALL Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Yusuf ULUSOY 

15:10 - 15:40        UYDU SEMPOZYUMU: 
 "R/R KLASİK HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİ" ve "CHECK MATE 205 VERİLERİ”

Moderatör : Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
Konuşmacı: Dr. Burak DEVECİ
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16:00 - 16:40        KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Nilgün SAYINALP, Dr. Emre TEKGÜNDÜZ

16:00 - 16:20         Yeni Tanı KLL Hastasında Tedavi: R-FC Dışında Ne Seçeneklerimiz Var?
Konuşmacı: Dr. Nevin ALAYVAZ ASLAN  

16:20 - 16:40        Relaps Refrakter KLL Hastasında Kemoterapisiz Tedavi Mümkün Mü? 
Konuşmacı: Dr. Gülsüm AKGÜN ÇAĞLIYAN    

15:40 - 16:00        KAHVE ARASI

16:40 - 17:10        

17:10 - 17:50        KRONİK MYELOİD LÖSEMİ: İMATİNİBTEN TEDAVİSİZ DÖNEME

Oturum Başkanları: Dr. Nil GÜLER, Dr. Selami Koçak TOPRAK  

17:10 - 17:30        KML’ De Tedavisiz Takip Mümkün Mü? Kime? Ne Zaman? Nasıl Uygulanmalı?
Konuşmacı: Dr. Ahmet Emre EŞKAZAN   

17:30 - 17:50       KML’de 2. Jenerasyon Tedavi Seçenekleri: Hangi Ajan? Kime? Ne Zaman Başlayalım?
Konuşmacı: Dr. Orhan Kemal YÜCEL

UYDU SEMPOZYUMU: KLL TEDAVİSİNDE ÖNCE IMBRUVICA

Moderatör: Dr. Filiz VURAL
Konuşmacı: Dr. Mehmet TURGUT

Oturum Başkanları: Dr. Nur SOYER,  Dr. Asu Fergün YILMAZ  

17:50 - 18:00       AK-Kronik Lenfositik Lösemi ile Hematolojik ve Solid Malignitelerin Birlikteliği:
Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Müzeyyen ASLANER AK   

18:10 - 18:20       Polisitemia Vera Hastalarının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Survi ve Prognoz Üzerine 
Etkisinin İncelenmesi: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Çağla EYÜPLER AKMERCAN

18:00 - 18:10       Kronik Lenfositik Lösemi Hastasında Nadir Bir Kanama Nedeni : Edinsel Hemofili  A
Konuşmacı: Dr. Gamzenur AKTAŞ

17:50 - 18:20         SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
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2. GÜN
28 Mayıs 2022, Cumartesi

12:20- 13:10          ÖĞLE ARASI

11:30 - 11:40        KAHVE ARASI

11:40 - 12:20         HEMATOLOJİDE OTOİMMÜNİTE

Oturum Başkanları: Dr. Birol GÜVENÇ, Dr. Sibel KABUKÇU HACIOĞLU

11:40 - 12:00        İmmün Trombositopeni:  Tanı ve Tedavide Neler Değişti ?
Konuşmacı: Dr. Bahriye ÇELİK    

12:00 - 12:20        Sıcak Tip Otoimmün Hemolitik Anemi: Tanı ve Tedavi Algoritmaları 
Konuşmacı: Dr. Eren ARSLAN  

09:30 - 10:30        INDOLAN LENFOMALAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Dr. Füsun GEDİZ

09:30 - 09:50        Folliküler  Lenfoma: İmmünoterapi Bazlı Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Demet ÇEKDEMİR  

09:50 - 10:10        Marjinal Zon Lenfoma: Kimi, Ne Zaman, Nasıl Tedavi Edelim?
Konuşmacı: Dr. Demet KİPER ÜNAL

10:10 - 10:30        Lenfoplasmasitik Lenfoma: Kimi, Ne Zaman, Nasıl Tedavi Edelim?
Konuşmacı: Dr. Gökhan PEKTAŞ    

10:30 - 11:30         HEMATOLOJİDE NADİR HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Dr. Vildan ÖZKOCAMAN, Dr. Şehmus ERTOP  

10:30 - 10:50         Gaucher Hastalığı ve Hematoloğun Yeri 
Konuşmacı: Dr. Fatoş Dilan ATİLLA

10:50 - 11:10        PNH Hastasında Tedavi : Eculizumab ve Ötesi 
Konuşmacı: Dr. Zehra NARLI ÖZDEMİR

11:10 - 11:30         Mastositoz: Tanı ve Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Fatma KEKLİK KARADAĞ   

13:10 - 13:30        GEBELİKTE HEMATOLOJİ

Oturum Başkanı: Dr. Devrim BOZKURT 

13:10 - 13:30        Gebelikte Hemostaz Bozuklukları
Konuşmacı: Dr. Devrim BOZKURT 8



16:30 - 17:20        LÖSEMİ TEDAVİSİNDE BCL-2 İNHİBİSYONU 

Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhami ÖZCEBE, Dr. Haluk DEMİROĞLU

16:30 - 16:50        BCL-2 İnhibisyonu ve Mekanizması
Konuşmacı: Dr. Ali Hakan KAYA 

16:50 - 17:10        AML Tedavisinde: Venetoclax
Konuşmacı: Dr. Ömür KAYIKÇI

17:10 - 17:30        KLL Tedavisinde Venetoclax 
Konuşmacı: Dr. Seval AKPINAR 

15:20 - 16:30         KAHVE ARASI

14:40 - 15:20          AKUT LÖSEMİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Ali ÜNAL, Dr. Hakan GÖKER

14:40 - 15:00          AML Tedavisi: 3+7’nin Ötesinde Tedavi Seçenekleri
  Konuşmacı: Dr. Başak ÜNVER KOLUMAN    

15:00 - 15:20          ALL Tedavisinde: Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapiler 
Konuşmacı: Dr. Müzeyyen ASLANER AK

13:30 - 14:10        HEMATOLOJİDE KONSÜLTASYON 

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet YILMAZ, Dr. Sevgi BEŞIŞIK

13:30 - 13:50        Heparin İnduced Thrombocytopenia
Konuşmacı: Dr. Süreyya YİĞİT KAYA

13:50 - 14:10         Zor Vakalarda Transfüzyon Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Asu Fergün YILMAZ    

17:30 - 18:30        MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER  OTURUMU 

Oturum Başkanları: Dr. Oktay BİLGİR, Dr. Ozan SALİM

17:30 - 17:50        Yeni Tanı Polisitemia Vera Hastam Var: Kılavuzlar Nediyor?
Konuşmacı: Dr. Engin KELKİTLİ 

17:50 - 18:10        Esansiyel Trombositemi Hastasında Risk Sını�amasına Göre Tedavi Stratejileri
Konuşmacı: Dr. Sude AKTİMUR 

18:10 - 18:30         Allojenik Kök Hücre Nakline Uygun Olmayan Primer Myelofibroz Hastasında 
Risk Sını�amasına Göre Tedavi

 Konuşmacı: Dr. Selda KAHRAMAN 

14:10 - 14:40         UYDU SEMPOZYUMU: AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE BLİNATUMOMAB

Moderatör : Dr. Sami KARTI
Konuşmacı: Dr. Ant UZAY   
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Trombot�k Trombos�topen�k Purpura Tanı ve Tedav�s� 
Dr. Ayşe Uysal 

Fırat Ünversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Trombot�k trombos�topen�k purpura (TTP) m�kroanj�opat�k hemol�t�k anem�, trombos�topen� �le karakter�ze olup 

m�krovasküler alanda yaygın trombozlar sonucu mult�pl organ s�stem�n� etk�leyen akut gel�şen hayatı-tehd�t eden ve 

ac�l tedav� gerekt�ren b�r hastalıktır. Konjen�tal TTP (Upshaw–Schulman Sendromu) ve akk�z TTP (İmmün 

�l�şk�l�=�TTP) olmak üzere 2 ana alt gruba ayrılır. İlk kez 1924’ te Dr. El� Moschcow�tz tarafından ateş, 

hals�zl�k, purpura, fokal nöroloj�k semptomları olan ve �k� hafta �ç�nde kalp yetmezl�ğ� �le ölen 16 yaşındak� b�r kızda 

otops�de b�rçok organın arter�ol ve kap�llerler�ndek� yaygın h�yal�n trombüsler �le tar�f ed�lm�şt�r. Trombot�k 

trombos�topen�k purpura (TTP) �sm�n� �lk kez 1947 yılında Karl S�nger ve arkadaşları tarafından olgu sunumunda 

kullanılmıştır. 1966 yılında Dr. Amoros� ve Dr. Ultmann olgu ser�ler�nde, trombos�topen�, hemol�t�k anem�, 

böbrek hasarı, nöroloj�k ve ateş bel�rt�lerden oluşan TTP’ n�n klas�k tanısal pentadını tanıttılar. 1998 yılında hem 

ed�n�lm�ş otoant�korlar hem de kalıtsal b�r eks�kl�k yoluyla bu proteazın eks�kl�ğ� saptandı. 2001 yılında VWF’ 

y� parçalayan enz�m olan ADAMTS13 a d�s�ntegr�n and metalloprotease w�th thrombospond�n type 1 repeats, 

member 13) tanımlandı. 

Nad�r b�r hastalık olup %95 �TTP, %5’ � konjen�tal TTP’ d�r. �TTP vakaların %90’ ı yet�şk�nler görülmekte olup en 

sık 20-50 yaş arasında saptanır. �TTP’ n�n yet�şk�nlerde yıllık �ns�dansı ~ m�lyonda 1,5-6 vakadır. 

Afroamer�kanlarda �ns�dansı beyaz ırka göre 8 kat daha yüksek olup y�ne kadınlarda erkeklere göre �TTP 2-3 kat daha 

sık saptanmaktadır. Konjen�tal TTP’ n�n kes�n prevalansı bel�rs�zd�r, m�lyonda 0,5-2 vaka olduğu tahm�n 

ed�lmekted�r Konjen�tal TTP genell�kle 10 yaşından önce çocuklukta ortaya çıkar, ancak vakaların %10’ unun 40 

yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Er�şk�nde konjen�tal TTP vakalarının çoğunu gebel�k �l�şk�l� vakalar 

oluşturmaktadır. 

Patogenezden sorumlu olan �se ş�ddetl� ADAMTS13 eks�kl�ğ� (<%10) olmasıdır böylece bu metalloproteaz 

enz�m�n�n eks�kl�ğ� �le ultra large VWF (ULVWF) mult�merler� b�r�kerek düzens�z trombos�t adezyonu ve 

agregasyonuna yol açarak vasküler alanda yaygın m�krotrombüs �le sonuçlanır. Bu eks�kl�k ya konjen�tal ya da akk�z 

(�mmün) �l�şk�l� olur. Konjen�tal ADAMTS13 eks�kl�ğ� 9q34 kromozomunda bulunan ADAMTS13 gen�ndek� b�allel 

mutasyonlar sonucu oluşur. Otosomal reses�f geç�şl�d�r. 150’ den fazla hastada tüm ADAMTS13 gen�n� 

kapsayan yaklaşık 200 mutasyon tanımlanmıştır. M�ssense mutasyonlar en yaygın olanı (%59)’ dır.  
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Ed�nsel ADAMTS13 eks�kl�ğ� �se ADAMTS13 enz�m�ne karşı otoant�korların oluşması �le oluşur. Bu 

ADAMTS13 otoant�korları ya ADAMTS13' ün proteol�t�k akt�v�tes�n� nötral�ze eder ya da proteaza 

bağlanarak plazmadan kl�rens�n� hızlandırır. Afr�ka ırkı ve kadın c�ns�yet otoant�kor oluşumu �ç�n en öneml� r�sk 

faktörler� olup HLA-DRB1*04 allel� �se �TTP �ç�n koruyucu faktör olduğu saptanmıştır. Ant�korların çoğunluğu 

(%80) IgG t�p�nde, ger� kalanı (%20) IgA ve IgM �zot�p�nded�r. Otoant�kor �zot�p�n�n hastalık fenot�p�n�n ş�ddet� 

�le �l�şk�l� olab�leceğ� düşünülmekted�r. Yüksek IgA ant�kor t�treler�n�n daha düşük trombos�t sayıları, artan 

mortal�te ve daha kötü b�r prognoz �le �l�şk�l� olduğu saptanmıştır. �TTP pr�mer ve sekonder �TTP olmak üzere 2’ ye 

ayrılır. Pr�mer İTTP’ de ant�kor oluşumunu tet�kleyen b�r neden saptanamaz yan� �d�opat�kt�r ve TTP olgularının 

çoğunluğu bu grupta (~%60). Sekonder �TTP’ de �se enfeks�yonlar, �laçlar, gebel�k, oto�mmun hastalıklar ve 

mal�gn�te g�b� nedenler ant�kor oluşumundan sorumludur. 

Tanı �ç�n çeş�tl� kl�n�k prezantasyonlarla karşımıza çıkab�l�r. Ancak olmazsa olmaz �k� bulgusu 

M�kroanj�opat�k hemol�t�k anem� ve trombos�topen�d�r. Nöroloj�k semptomlar (%75-80), böbrek fonks�yon 

bozukluğu (%40-50) ve ateş (%10-30) d�ğer görülen kl�n�k bulgulardır. Bu bulguların tümünün b�r arada olması 

klas�k TTP pentadı olarak tanımlanır görülme olasılığı kayıt çalışmalarında %10’ dan az saptanmıştır. Gastro�ntest�nal 

�skem� (%35) ve kard�yak semptomlar (%22) �se pentad �ç�nde değ�ld�r ancak d�ğer sık görülen kl�n�k 

bulgulardır. Kl�n�k bulgular d�ğer trombot�k m�kroanj�opat� tabloluları �le de örtüşmes�nden dolayı kes�n tanıdan 

önce kl�n�k olasılığın gösterges� olarak skorlama testler� kullanılmaktadır. French ve PLASMIC skorlama testler� en 

b�l�nenler� olup bunlar �ç�nde PLASMIC skorlama test� en sık kullanılanıdır. 7 parametres� olan PLASMIC 

skorlamasında 6 ve üzer�nde kl�n�ğ�n olması hastayı TTP �ç�n yüksek r�skl� yapar. Kes�n tanı �ç�n ADAMTS13 

akt�v�tes�n�n azaldığının göster�lmes� gerek�r. ADAMTS13 akt�v�tes� <%10 �se konjen�tal ve akk�z ayrımı �ç�n 

ant�kor bakılması gerek�r. Ant�kor saptanmayan olgularda konjen�tal TTP tanısı �ç�n gen anal�z� gerek�r. 

Akut İTTP’ de günümüzde etk�nl�ğ� kanıtlanmış 4 tedav� seçeneğ� mevcuttur. Bu tedav�ler plazma değ�ş�m tedav�s� 

(PDT), stero�dler, r�tuks�mab ve caplac�zumab’ dır. Tedav�ye başlamadan önce yüksek r�skl� hasta ayrımını yapmak 

gerek�r. Majör nöroloj�k anormall�kler, tropon�n artışı veya yoğun bakım gereks�n�m� g�b� ağır kl�n�k durumu olan 

hastalar yüksek r�skl� hasta olarak tanımlanır ve bu hastalara tedav� başlangıcında PDT �le yüksek doz stero�d ve 

caplac�zumab tedav�s� başlanması öner�lmekted�r. PDT ac�l tedav�n�n temel� plazma değ�ş�m�d�r. Bu tedav� �le amaç 

ADAMTS13 enz�m�n yer�ne konulması ve enz�me karşı oluşmuş olan ant�korları uzaklaştırmaktır. 1970lerden �t�baren 

standart b�r tedav� olarak  
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kullanılmaktadır. Mortal�te oranını %90'dan %10’a düşürmüştür. Başlangıç dozu 40-60 ml/kg olup art arda 2 

günde trombos�t sayısı 150 x 109/L'n�n üzer�ne çıkana ve kl�n�k durum �y�leş�nceye kadar yapılır.  

İmmünsüpres�f tedav�, PDT �le akut �TTP yönet�m�n�n temel taşıdır. Bu tedav� �le Ant�-ADAMTS13 IgG’ unu 

azaltılmakta ve ADAMTS13 akt�v�tes�nde artış sağlamaktadır. PDT �le eş zamanlı olarak başlatılır. 

Rem�syonu sürdürmede ve nüks r�sk�n� azaltmakta oldukça etk�nd�rler. İmmünsüpres�f tedav� �ç�n b�r�nc� 

basamakta kort�kostero�dler ve r�tuks�mab kullanılmaktadır. Kort�kostero�dler �ç�n standart doz yok ancak 1 

mg/kg predn�zolon eşdeğer� met�l predn�zolon oral tedav�s� başlanarak yanıt sonrası 3-4 hafta devam ed�lmes� 

daha sonra dozu azaltarak kes�lmes� standart yaklaşımdır. Kl�n�k olarak  ağır seyreden olgularda, 1g/gün

dozunda �ntravenöz pulse predn�zolon tedav�s� 3 gün kullanılab�l�r. R�tuks�mab CD20 monoklonal ant�koru 

olup TTP’ de �lk olarak 2000’ ler�n başında relaps/refrakter hastalıkta kullanılmıştır. 2011 yılında faz 2 

çalışmada 1. basamakta etk�nl�ğ� göster�lm�şt�r. 375mg/kg/hafta olmak üzere toplam 4 hafta olarak kullanılır. 

PDT sonrası ver�lmes� öner�lmekted�r ya da r�tuks�mab tedav�s�nden en az 18-24 saat sonra PDT yapılmalıdır. 

R�tuks�mab preempt�f/prof�lakt�k olarak da TTP’ de kullanılmaktadır. ADAMTS13 akt�v�te düzey� <%10-20 

olanlarda öner�lmekted�r. Çalışmalarda preempt�f r�tuks�mab alan hastalarda relapsız sağ kalımın yüksek ve nüks 

oranlarının azaldığı saptandı. 

Caplac�zumab b�valan ant�-vWF nano body olup vWF A1 ucuna bağlanarak vWF �n trombos�tlere bağlanmasını 

�nh�be eder. Trombos�t agregasyonu ve m�krotrombüsler� (küçük arter�ol ve kap�llerlerde) azaltır. İmmunsupres�f 

etk�s� olmadığı �ç�n ADAMTS13 ant�korları üzer�ne b�r etk�s� yoktur bu yüzden 

�mmünsüpres�f tedav� �le kullanılmalıdır. Şubat 2019’ da FDA tarafından �TTP’ de �lk basamak tedav�s�nde plazma 

değ�ş�m� ve �mmünsüpres�f �le komb�nasyon hal�nde kullanımı olarak onaylandı. Etk�nl�k ve güvenl�l�k çalışmaları faz 

2 çalışma olan TITAN ve faz 3 çalışması olan HERCULES çalışmalarıdır. HERCULES çalışması ç�ft kör random�ze, 

faz 3 çalışma olup çalışmaya 145 olgu dah�l ed�lm�ş olup olgular 2 kola random�ze ed�lm�şt�r (72 caplas�zumab, 73 

plesebo). Her �k� kola PDT ve stero�d tedav�s� yapılmıştır. Caplac�zumab (10 mg IV yükleme dozunu tak�ben 10 mg/

gün SC) plazma değ�ş�m tedav�s�n�n b�t�m�nden 30 güne kadar devam ed�lm�şt�r. Trombos�t sayısının normalleşmes�ne 

kadar geçen medyan süre caplac�zumab kolunda daha kısa (2,69 vs.2,88 gün, p=0,01), nüks caplac�zumab �le daha 

düşük (%12 vs. %38, P<0,001) saptanmıştır. Caplac�zumab grubunda h�çb�r hastada, plasebo grubunda 3 hastada 

refrakter hastalık gel�şm�ş olup Caplac�zumab alan hastalar, daha az plazma değ�ş�m�ne �ht�yaç duymuş ve hastanede 

kalış süres� daha kısa  
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saptanmıştır. En sık görülen yan etk� olan mukokutenöz kanama �se caplac�zumab kolunda yüksek saptandı (%65 vs. 

%48). Mal�yet nedenl� kl�n�kte kullanımı sınırlı fakat nük oranını azaltması, erken nüksü önlemes� neden�yle özell�kle 

ş�ddetl� TTP kl�n�ğ� olan hastalarda akut dönemde kullanılması öner�lmekted�r. Erken nüks olasılığını azaltmak �ç�n 

ADAMTS13 düzey� >%20  (%30) olana kadar tedav� devam ed�lmes� öner�lmekted�r. 

D�ğer tedav� seçenekler� �se N-aset�l s�ste�n, s�klofosfam�d, v�nkr�st�n, bortezom�b, s�klospor�n, splenektom� ve faz 3 

çalışmaları devam eden rekomb�nant ADAMTS13’ dür. Bu seçenekler relaps refrakter hastalıkta kullanılmaktadır.  

Konjen�tal TTP’ n�n akut tedav�s� �TTP �le aynıdır nacak ant�kor yokluğu tesp�t ed�ld�ğ�nde �se tedav� 

devamında TDP �nfüzyonu yeterl�d�r (10-15 ml/kg/gün). Prof�lakt�k tedav� daha fazla akut atak ve/veya organ hasarını 

önlemek amacıyla yapılır. Düzenl� prof�laks� �ç�n, genell�kle kl�n�k semptomlara, trombos�t sayılarına ve hasta 

terc�hler�ne bağlı olarak 2-3 haftada b�r ver�l�r. 

TTP’ de destek tedav�de �se; er�tros�t transfüzyonu kl�n�k �ht�yaca göre yapılmalıdır Trombot�k olayları pres�p�te 

edeb�leceğ�, kl�n�k kötüleşme ve relaps oranını arttırab�leceğ� �ç�n trombos�t transfüzyonu hayatı tehd�t ed�c� 

kanama olmadığı sürece kontrend�ked�r. Trombos�t sayısı >50x109/l olduğunda DMAH tromboproflaks�s� 

özell�kle �skem�k stroke ve myokard�yal �nfarktüs varlığında öner�lmekted�r. Akt�f hemol�z süres�nce fol�k as�t desteğ� 

öner�lmekted�r. 

Tedav�ye yanıt değerlend�rmes�; 

Kl�n�k yanıt: PDT’ n�n kes�lmes�nden sonra trombos�t sayısının 150,000/µL’n�n üzer�nde ve LDH’ ın normal üst l�m�t 

değer�n�n 1,5 katının altında olması. 

Kl�n�k rem�syon: PDT’ n�n kes�lmes�nden sonra kl�n�k yanıtın 30 günden uzun süre devam etmes�. 

Alevlenme: Trombos�t sayısının 150,000/µL’n�n altına �nmes�, LDH düzey�n�n artması ve kl�n�k yanıttan sonra, son 

PDT’ den sonrak� 30 gün �ç�nde tekrar PDT’ ye başlama gereks�n�m�n�n olması. 

Relaps: Akut b�r TTP atağı �ç�n yapılan PDT’ n�n kes�lmes�nden 30 günden fazla geçt�kten sonra; trombos�t sayısının 

150.000/µL’ n�n altına �nmes� ve yen�den tedav� başlanmasının gerekmes� (kl�n�k semptomlar olab�l�r veya 

olmayab�l�r).  
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Refrakter TTP: Beş kez PDT yapılmasına ve stero�d tedav�s�ne rağmen ısrarlı trombos�topen�, trombos�t sayısında 

artış olmaması veya 50,000/µL’n�n altında kalması ve LDH’ ın ısrarlı şek�lde normal üst l�m�t değer�n�n 1,5 

katının üzer�nde olması 

Tedav� sonrası tak�p öneml�d�r. Relaps r�sk� %30-50 olup �lk b�r yılda relaps r�sk� en yüksekt�r. Nüks r�sk� 

ADAMTS13 akt�v�te düzey� <%20 olanlarda daha fazla olup relaps �ç�n d�ğer r�sk faktörler�; gebel�k, travma, oral 

kontrasept�fler, enfeks�yonlar, pankreat�t, �laçlardır. 

Tedav�ler kes�ld�kten sonra �lk b�r ayda tak�p haftalık yapılır da ha sonra 6. aya kadar aylık, 2. yıla kadar 3 aylık 

tak�pler öner�l�r. 2. yıldan sonra da yıllık ADAMTS13 akt�v�te düzey� yapılması öner�lmekted�r.  

Sonuç olarak TTP nad�r ancak kompl�kasyon ve mortal�tes� yüksek b�r hastalık olup ac�l tedav� 

gerekt�rmekted�r PDT ve stero�d tedav�s� ac�l tedav�de �lk seçenekt�r. Yüksek r�skl� hastalarda Caplac�zumab �lk 

basamakta öner�lmekted�r. ADAMTS13 akt�v�te düzey� rem�syon sonrası tak�p hastalık nüksü açısından öneml� olup 

akt�v�te düzey�<%20 �se preempt�f r�tuks�mab tedav�s� düşünülmel�d�r. 
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AML TEDAVİSİ: 3+7’NİN ÖTESİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Dr. Başak Ünver Koluman 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

AML-G�r�ş ve Genel Yaklaşım: 

Akut m�yelo�d lösem� (AML); kem�k �l�ğ�ndek� mal�gn hematopoet�k prekürsör hücreler�n klonal çoğalması 
sonucunda oluşan ve tedav� ed�lmezse mortal seyreden b�r hastalıktır. Aslında AML, tedav� ver�lse dah� mortal�tes� 
olan öneml� b�r hastalıktır. Yıllardır ver�len standart tedav�lerde pek değ�ş�kl�k �zlenmemekle beraber son zamanlarda 
moleküler düzeyde ve hastalık progresyonu �le �lg�l� yen� gel�şmeler yaşanmaktadır. Hastaya özel b�reyselleşt�r�lm�ş 
tedav� seçenekler� ve farklı tedav� komb�nasyonları üzer�nde çalışma eğ�l�mler� mevcuttur. Hastalık b�yoloj�s�, 
heterojen mutasyonlar, genet�k ve çevresel faktörler, s�totoks�k tedav�, yen� hedef tedav�ler, hücresel tedav�ler� de 
�çeren yen� tedav� seçenekler� artık daha çok üzer�nde durulan konulardır (1). 

Tedav� önces� gözönünde bulundurulması gerekenler; yaş, performans durumu, b�reysel özell�kler, lösem� hücreler�n�n 
prognost�k özell�kler� ve genet�k özell�kler olarak özetleneb�l�r. Amaç komplet rem�syona (CR) ulaşmaktır (CR: 
Kem�k �l�ğ�nde <5% blast ve per�fer�k kanda blastların tam olarak tem�zlenmes�). CR’a ulaşmak sağkalımın uzaması, 
hayat kal�tes�n�n artması ve kür açışından oldukça öneml�d�r. Genç er�şk�nler�n 2/3’ünde CR’a ulaşılab�l�r, 1/3’ünde 
�se kür sağlanab�l�r. Tedav� önces� kapsamlı h�kaye alınmalı, f�z�k muayene yapılmalı ve ko-morb�d�te değerlend�rmes� 
yapılmalıdır (1,2).  

AML’de rem�syon �ndüks�yon kemoterap�s� olarak uygun hastalarda yoğun komb�nasyon kemoterap�s� ver�leb�l�r. 
Ancak bu tedav� der�n s�topen�, enfeks�yon ve d�ğer kompl�kasyon, hastanede uzun yatış g�b� r�skler� de beraber�nde 
get�r�r. Tedav� �l�şk�l� mortal�te yaş �le artmaktadır. Yoğun rem�syon �ndüks�yon tedav�s�n� tolere edemeyenler �ç�n �se 
düşük yoğunluklu tedav�ler uygun olab�l�r. Bu tedav� semptomları azaltab�l�r, sağkalımı uzatab�l�r, ama uzun dönem 
hastalık kontrolünü sağlayamaz. Spes�f�k mutasyonlar �ç�n hedefe yönel�k tedav� ajanları olarak h�pomet�le ed�c� 
ajanlar (HMA) (örn. azas�t�d�n, des�tab�n) + /- venetoklax veya çeş�tl� hedef ajanlar kullanılab�l�r. Cevap 
değerlend�rme kem�k �l�ğ� morfoloj�s� +/- MRD (measurable res�dual d�sease ) �le yapılab�l�r. Post rem�syon tedav� �se 
yaş, genet�k ve prognost�k özell�kler, komorb�d�te ve hasta terc�h�ne göre değ�ş�r.  Ek kemoterap�, hedef tedav�, 
allojen�k hematopoet�k kök hücre nakl� g�b� Postrem�syon tedav� seçenekler� kullanılab�l�r (2,3).  

Med�kal olarak f�t olan AML hastaları Eastern Cooperat�ve Oncology Group (ECOG) Performans Skoru 0-1, 
Karnofsky Performans Skoru (KPS) ≥80 olarak bel�rleneb�l�r. Tedav� önces� f�z�k muayene, tetk�k ve değerlend�rmeler 
yapılmalıdır. Amaç uzun dönem sağkalım, mümkünse kür ve önces�nde CR elde etmekt�r. Öner�len tedav� 7 gün 
s�tarab�n ve 3 gün antras�kl�nden oluşan 7+3 tedav�s�d�r (Grade 1B) (yüksek doz s�tarab�n ve d�ğer rem�syon 
�ndüks�yon tedav�ler�ne göre). S�tarab�n 100-200 mg/m2/gün devamlı �nfuzyon 7 gün, daunorub�s�n 60-90 mg/m2 1-3.
günler arası veya �darub�s�n 12 mg/m2 1-3. günler arası ver�l�r. FLT3 mutant AML’de, 7+3’e m�dostaur�n eklenmes�
�y� sonuçlar ve daha az toks�s�te �le uyumludur (Grade 2B). 14. gündek� kem�k �l�ğ� �ncelemes�, sonrak� yanıt ve tedav� 
yaklaşımı açısından değerl�d�r. İnduks�yon tedav�s� toks�s�tes� yüksekt�r. Hematopoet�k s�stem, gastro�ntest�nal s�stem, 
enfeks�yon, kanama, s�topen�ler, tümör l�z�s sendromu, elektrol�t bozuklukları ve d�ğer kompl�kasyonlar görüleb�l�r. 
En az 4 hafta �ç�nde olmak üzere lökos�t ve trombos�t değerler� yüksel�rken yapılan kem�k �l�ğ� �ncelemes� rem�syon 
değerlend�rmes�nde öneml�d�r (2,4). 
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Med�kal olarak f�t olmayan, ama kırılgan hastalar yoğun tedav�y� performans skoru veya komorb�d�te neden�yle tolere 
edemezler. Bazı hastalarda �şlevsel durumda yalnızca orta düzeyde, yakın zamanda veya geç�c� b�r bozulma varken, 
d�ğerler�nde öneml� eşl�k eden hastalıklar, b�l�şsel bozukluk veya tedav�y� tolere etme yetenekler�n� etk�leyeb�lecek 
başka durumlar vardır. ECOG PS: 3, CCI: ≥3 , KPS< 80 hastalar bu grupta değerlend�r�leb�l�r. Tedav� seçenekler�nde 
venetoklaks (BCL2 �nh�b�tör)’ a ulaşılab�l�yorsa; venetoklaks +HMA terc�h ed�lmel�d�r (Grade 2C) (Tek başına 
venetoklaks, tek başına HMA, düşük doz s�tarab�n veya destek tedav�s�ne göre). Venetoklaks +azas�t�d�n�n tek başına 
azas�t�d�ne göre daha �y� sağkalım sağladığı random�ze b�r çalışmada göster�lm�şt�r. Venetoklaksa ulaşılamıyorsa 
HMA (Azas�t�d�n, des�tab�n) veya hedefe yönel�k tedav�  (Tek başına düşük doz s�tarab�ne göre daha �y� yanıt 
karşılaştırılab�l�r toks�s�te) (Grade 2C) ver�lmel�d�r. Hastada mutasyon durumu değerlend�r�lmel�d�r: IDH1 veya IDH2 
mutasyonları. Bu durumda IDH �nh�b�törler� kullanılab�l�r. IDH �nh�b�törler� düşük toks�s�te �le etk� ederler. Ek olarak 
Venetoklaks+IDH �nh�b�törler�, düşük doz s�tarab�n d�ğer seçenekler arasındadır (2,3).  

Med�kal olarak f�t olmayan, ama kırılgan hastalar �ç�nde HMA tedav�s� �ç�n uygun olmayan; daha önce HMA tedav�s� 
almış olanlar, öneml� karac�ğer ve böbrek fonks�yon bozukluğu olan hastalar ve HMA tedav�s�n� reddedenler olab�l�r. 
Bu durumda alternat�f tedav� seçenekler� olarak hedefe yönel�k tedav� ve düşük doz s�tarab�n düşünüleb�l�r. Med�kal 
olarak f�t olmayan, ama kırılgan hastalardan HMA tedav�s� �ç�n uygun olmayanlarda; eyleme geç�leb�l�r mutasyon 
varsa hedefe yönel�k tedav� , örn. IDH1 mutasyonu varsa �vos�den�b veya IDH2 mutasyonu varsa enas�den�b , (düşük 
doz s�tarab�ne nazaran) terc�h ed�lmel�d�r. Eyleme geç�leb�l�r mutasyon yoksa düşük doz s�tarab�n bazlı rej�m 
öner�lmekted�r (Grade 2C). Böbrek ve karac�ğer fonks�yon bozukluğu olan hastalarda tolere ed�leb�l�rl�ğ�, köklü 
geçm�ş�, orta düzeyde toks�s�te uygunluğu, yaygın bulunab�l�rl�ğ�, ve orta düzeyde etk�nl�ğ� açısından bu hastalarda 
yararlı olab�l�r (2, 3, 5). 

Kırılgan hastalar, aşağıdak�ler�n her �k�s�n�n de yansıttığı g�b�, güçsüzlük veya komorb�d durumları hastalığın seyr�n� 
değ�şt�rmey� amaçlayan tedav�ye �z�n vermeyen hastalardır (ECOG PS: ≥3, CCI: ≥3). Tedav� semptom kontrolü, hayat 
kal�tes�n� �y�leşt�rmek adına daha çok destek tedav�s� şekl�nded�r. Bazı hastalar düşük yoğunlukta tedav�ler� terc�h 
edeb�l�r (2, 6). 

3+7 Dışındak� Tedav� Seçenekler�: 

Akut m�yelo�d lösem� (AML) �ç�n standart antras�kl�n ve s�tarab�n bazlı kemoterap�, 1970'lerden bu yana n�speten az 
değ�şm�şt�r ve b�rçok hastada tatm�n ed�c� olmayan sonuçlar verm�şt�r. Dozları mod�f�ye etmek veya üçüncü b�r 
s�totoks�k ajan eklemek sonuçları henüz anlamlı olarak değ�şt�remem�şt�r. 7+3 tedav�s� <60 yaş hastalarda 60-80 %, ≥ 
60 yaş hastalarda 40–60 % CR sağlayab�lmekted�r. Sonrasında genell�kle uzun dönem hastalık kontrolü �ç�n 
konsol�dasyon tedav�s� gerekl�d�r ve genell�kle orta-yüksek doz s�tarab�n ve /veya AKHN –genet�k r�ske göre 
planlanmaktadır. Yüksek CR’a rağmen relaps sıklığı fazladır ve b�rçok hasta �ç�n prognoz kötüdür. Son y�rm� yılda, bu 
hastalığın patof�zyoloj�s�n�n ve heterojenl�ğ�n�n daha �y� anlaşılması, umut vadeden yen� tedav�ler�n gel�ş�m�n� 
sağlamıştır. AML �ç�n tedav� parad�gması hızla gel�şmekted�r. Dr�ver mutasyonlarını hedefleyen umut ver�c� yen� 
�laçlar, bel�rl� AML alt gruplarında sonuçları �y�leşt�rm�şt�r. Buna paralel olarak, düşük yoğunluklu tedav�lerdek� 
gel�şmeler, standart �ndüks�yon kemoterap�s� �ç�n uygun olmayan hastaların anlamlı hastalık kontrolü elde etmeler�ne 
olanak sağlamıştır. B�reysel hasta ve hastalık özell�kler� tarafından yönlend�r�len opt�mal tedav� seç�m�n�n yanı sıra 
s�nerj�k �laç komb�nasyonlarını bel�rlemek �ç�n daha fazla çalışma devam etmekted�r (7). FDA, 2017’den ber� 9 �laca 
AML end�kasyonu tanımlamıştır: Bcl-2 �nh�b�törü venetoklaks, FLT3 �nh�b�törler�nden m�dostaur�n ve g�lter�t�n�b, 
IDH (İzos�trat deh�drogenaz) �nh�b�törler�nden �vos�den�b (IDH1 �nh�b�törü) ve enas�den�b (IDH2 �nh�b�törü), ant�-
CD33 ant�koru-�laç konjugatı gemtuzumab ozogam�c�n, oral- zayıf em�leb�l�r ajan olarak azas�t�d�n, s�tarab�n ve 
daunorub�s�n�n l�pozomal formulasyonu (5:1 oran) olarak CPX-351, hedgehog s�nyal yolu �nh�b�törü olarak glasdeg�b. 
Ayrıca h�pomet�le ajan olarak des�tab�n�n 100% absorbe ed�leb�len oral formulasyonu MDS ve KMML tedav�s�nde 
onaylanmıştır (6).  

18



6.Hematolojik 
İmmünoloji Kongresi

27-28 MAYIS 2022 SANAL KONGRE

www.hematolojikimmunolojidernegi.org www.hidkongre.org www.iddijital.org

KM2

Venetoklaks: 

bcl-2 �nh�b�törüdür. Kasım 2018’de FDA onayı almıştır. Yen� tanı AML (≥75 yaş) veya yoğun kemoterap� alamayacak 
hastalarda uygulanab�l�r. Düşük doz s�tarab�n, azas�t�d�n veya des�tab�n �le komb�ne olarak kullanılab�l�r. Azas�t�d�n+ 
venetoklaksın; azas�t�d�n-tek başına �le karşılaştırıldığında medyan OS (overall surv�val) 14·7 ay vs 9·6 ay (HR 0·66; 
p<0·001) avantajı sağladığı göster�lm�şt�r. Düşük doz s�tarab�n+venetoklaksın; düşük doz s�tarab�n-tek başına- �le 
karşılaştırıldığında 8·4 ay vs 4·1 ay (HR 0·75; p=0·11) avantajı sağladığı b�ld�r�lm�şt�r (6, 8).  

M�dostaur�n: 

Mult�k�naz FLT3 �nh�b�törüdür. N�san 2017’de FDA onayı almıştır. Yen� tanı FLT3-mutant AML er�şk�n hastalarında 
kemoterap� �le komb�ne olarak kullanılab�l�r. Kemoterap�+m�dostaur�n�n; tek başına kemoterap� �le karşılaştırıldığında 
medyan OS 74·7 ay vs 25·6 ay (HR 0·78; p=0·009) avantajı sağladığı göster�lm�şt�r. RATIFY çalışmasında relaps 
r�sk�n� de azalttığı göster�lm�şt�r. Genell�kle �y� tolere ed�l�r.  Y�ne de gastro�ntest�nal toks�s�te, s�topen�ler, döküntü, 
pulmoner toks�s�te yan etk� olarak gözönünde bulundurulmalıdır (6, 9).   

G�lter�t�n�b: 

FLT3 �nh�b�törüdür. Kasım 2018’de FDA onayı almıştır. Relaps veya refrakter FLT3-mutant AML hastalarında 
kullanılab�l�r. G�lter�t�n�b kemoterap� �le karşılaştırıldığında medyan OS 9·3 ay vs 5·6 ay (HR 0·64; p<0·001) avantajı 
sağladığı göster�lm�şt�r (6).  

IDH (Izos�trat deh�drogenaz) İnh�b�törler�: 

IDH1 ve IDH2 enz�mler� �zos�tratın alfa-ketoglutarata çevr�m�nden (tr�karboks�l�k as�t-TCA s�klusu) sorumludur. 
IDH1 ve IDH2 mutasyonları , AML hastalarının 20%’de saptanmaktadır (IDH1: 6-16%, IDH2: 8-19%). Mutant IDH 
enz�mler� 2- h�droks�glutarat �s�ml� lösemogen�k etk�ler� olan b�r onkometabol�t� oluştururlar. Bu durum da TET2 
�nh�b�syonu, global DNA h�permet�lasyonu ve bozulmuş m�yelo�d d�ferans�asyona neden olab�l�r. Buradak� lösem�k 
transformasyonun reverzıbl olması neden�yle IDH �nh�b�syonu AML tedav�s�nde üm�t ver�c� sonuçlar get�rm�şt�r (7). 

İvos�den�b: 

IDH1 �nh�b�törüdür. Mayıs 2018’de frontl�ne olarak; Temmuz, 2018 relaps veya refrakter hastalarda olmak üzere FDA 
onayı almıştır. Yen� tanı IDH1-mutant AML hastaları ( ≥75 yaş) veya yoğun kemoterap� �ç�n uygun olmayan 
hastalarda, ayrıca relaps veya refrakter IDH1-mutant AML hastalarında kullanılab�l�r. Yen� tanı hastada CR + CRh 
(CR w�th �ncomplete haematolog�cal recovery) 42·4%, CR 30·3%, ve med�an OS 12·6 ay avantajı sağlamaktadır. 
Relaps veya refrakter hastalarda ORR (overall response rate) 41·6%, CR 21·6%, ve med�an OS 8·8 ay avantajı 
b�ld�r�lm�şt�r (6).  

Enas�den�b: 

IDH2 �nh�b�törüdür. Ağustos 2017’de FDA onayı almıştır. Relaps veya refrakter IDH2-mutant AML’de kullanılab�l�r. 
Enas�den�b ORR 40·3%, CR 19·3%, ve medyan OS 9·3 ay avantajı sağlar (6).  

Gemtuzumab ozogam�c�n (GO): 

Kanser tedav�s�ndek� �lk ant�kor –�laç konjugatı (ADC) örneğ�d�r. AML hastalarının 90%’ının üzer�ndek� hastalarda 
mal�gn m�yeloblastlar CD33 eksprese eder. Bazı AML subt�pler�nde lösem� stem hücreler�nde de CD33 bulunur. 
CD33'ün bağlanması üzer�ne GO �nternal�ze ed�l�r ve kal�keam�s�n l�zozomdan serbestleşt�r�l�r. Bu durum DNA ç�ft 
sarmal kırılmalarına ve hücre ölümüne neden olur. Ant�-CD33 ant�koru-�laç konjugatıdır. Eylül 2017’de FDA onayı 
almıştır.  Yen� tanı CD-33 poz�t�f AML er�şk�n hastalarda �ntens�f kemoterap� �le komb�ne olarak kullanılab�l�r. Ek 
olarak relaps  19
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refrakter CD-33 poz�t�f AML er�şk�n veya ped�atr�k hastalarda (≥2 yaş) da kullanılab�l�r. Yen� tanı hastada 
kemoterap�+ gemtuzumab ozogam�s�n tek başına kemoterap� �le karşılaştırıldığında EFS 15·6 ay vs 9·7 ay (HR 0·58; 
p=0·0003) avantajı sağlamaktadır. Relaps veya refrakter hastalarda �se  ORR 33·3%, CR 26·3%, ve medyan OS 8·4 
ay avantajı sağladığı göster�lm�şt�r. 3 mg/m2 dozun etk�nl�ğ�n�n, 6 mg/m2 �le benzer olduğu, hepat�k s�nüzo�dal 
obstrüks�yon sendromu r�sk� ve 30/60 günlük mortal�ten�n �se daha düşük olduğu göster�lm�şt�r. GO’nun sağkalım 
yararı olumsuz olmayan s�togenet�k gruplarla sınırlıdır. İy� s�togenet�k r�sk� olan hastalarda özell�kle çarpıcı b�r OS 
avantajı (%20.7) sağlamaktadır. Ek olarak FLT3, KRAS and NRAS g�b� akt�ve ed�c� s�nyal mutasyonları GO’un 
yararını artırab�l�r. CD33 poz�t�fl�ğ� cutoff değer� tam olarak b�l�nmemekted�r. Daha güçlü ant�-CD33 tedav�ler� 
gel�şt�rme çabaları (konjuge olmayan ant�korlar, �k�nc� nes�l ADC’ler (ant�kor –�laç konjugatı ), 
radyo�mmünokonjugatlar ve b�spes�f�k ant�korlar) devam etmekted�r (6,7, 9). 

H�pomet�le Ed�c� Ajanlar (HMA): 

Azas�t�d�n ve des�tab�n bu gruptandır. S�t�d�n nukleoz�d analogları olarak da b�l�n�rler. Etk� mekan�zmaları net 
değ�ld�r; ama ant�lösem�k etk�ler�n� DNA met�ltransferazların (DNMT1) �nh�b�syonu yoluyla serg�led�kler�, bunun da 
DNA h�pomet�lasyonuna, tümör baskılayıcı genler�n reakt�vasyonuna ve gel�şm�ş hücresel farklılaşmaya yol açtığı 
düşünülmekted�r. Ep�genet�k değ�ş�me neden olurlar. Bu �laçlar ayrıca DNA (des�tab�n ve azas�t�d�n) ve RNA 
(azas�t�d�n) �le b�rleşme yoluyla doğrudan s�totoks�k etk�lere sah�p olab�l�r. İlk olarak yüksek r�skl� MDS hastalarında 
etk�l� oldukları göster�lm�şt�r. AML, ≤ 30% blast (RAEB-T) �ç�n azas�t�d�n, 2004’de; des�tab�n �se 2006’da FDA onayı 
almıştır. EMA (the European Med�c�nes Agency); AML>65 yaş ve AKHN �ç�n uygun olmayan hastalarda blast 
sayısına bağlı olmaksızın azas�t�d�n ve des�tab�n� onaylamıştır. Özell�kle yaşlı hastalarda yoğun kemoterap�ye göre 
daha az toks�s�te göstermes� açısından öneml�d�r. HMA, d�ğer b�rçok �lacın ekleneb�ld�ğ� b�r ana �laç grubu olarak da 
değer�n� korumaktadır (7). 

Azas�t�d�n (CC-486): 

Eylül 2020’de FDA onayı almıştır. H�pomet�le ed�c� ajan olarak oral formulasyon hal�nded�r. İnduks�yon tedav�s� 
sonrası �lk CR veya CRh (CR w�th �ncomplete haematolog�cal recovery) veya yoğun kür tedav�s�n� 
tamamlayamayanlarda kullanılab�l�r.  CC-486, plasebo �le karşılaştırıldığında medyan OS 24·7 ay (95% CI 18·7–30·5) 
vs 14·8 ay (95% CI 11·7–17·6; tabakalı HR 0·69, 95% CI 0·55–0·86; p<0·001) avantajı sağlar (6).  

L�pozomal s�tarab�n ve daunorub�s�n (CPX-351): 

Ağustos, 2017’de FDA onayı almıştır ( CPX-351 , f�kse 5:1 molar oran). Yen� tanı tedav� �l�şk�l� lösem� veya er�şk�nde 
m�yelod�splaz� �l�şk�l� değ�ş�kl�klerle b�rl�kte olan AML’de kullanılab�l�r.  CPX-351, 3+7 rej�m� �le karşılaştırıldığında 
medyan OS 9·6 ay vs 6·0 ay (HR 0·69; p=0·005) (her �k� hastalık formu �ç�n geçerl�) avantajı sağlar (6,10).  

Glasdeg�b: 

Hedgehog s�nyal yolu �nh�b�törüdür. Kasım 2018’de FDA onayı almıştır. Yen� tanı AML ≥75 yaş hastalar veya yoğun 
kt �ç�n uygun olmayan hastalarda (düşük doz s�tarab�n �le komb�ne olarak) kullanılab�l�r. Düşük doz s�tarab�n + 
glasdeg�b; tek başına düşük doz s�tarab�n �le karşılaştırıldığında medyan OS 8·8 ay vs 4·9 ay (HR 0·51; p=0·0004) 
avantajı sağlar (6).  

Son yıllarda AML’de yen� �laçlarla yen� çalışmalar devam etmekted�r. Bu �laçlara örnek olarak crenolan�b (t�p 1 oral 
pan-FLT3 �nh�b�törü), lestaurt�n�b (FLT3 �nh�b�törü -b�r�nc� jenerasyon-FLT3 t�roz�n k�naz parçası ve FLT3 �nternal 
tandem dupl�kasyon mutasyon �nh�b�syonu), qu�zart�n�b (FLT3-�nternal tandem dupl�kasyon �nh�b�törü), sorafen�b 
(mult�k�naz �nh�b�tör (endothel�al growth factor receptors, SCFR, ve FLT3), sapac�tab�ne (CNDAC (2 ʹ-C-cyano-2 ʹ-
deoxy-1-β-D-arab�nopentofuranosylcytos�ne)’a çevr�len nukleoz�d analoğu –hücre ölümüne neden olur), cusatuzumab 
(monoklonal CD70+ ant�koru , CD27 �ç�n l�gand), son�deg�b (hedgehog s�nyal yolu  
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üzer�nden etk�, relaps AML, HMA �le komb�ne olarak), v�smodeg�b (hedgehog s�nyal yolu üzer�nden etk�), 
magrol�mab (5F9) (CD47'y� hedefleyen, b�r makrofaj bağışıklık kontrol noktası ve kanserler üzer�nde "ben� yeme" 
s�nyal�n� hedefleyen sınıfında b�r�nc� b�r ant�kordur. Azas�t�d�n �le b�rl�kte faz 1 b çalışmasında azas�t�d�n�n 
magrol�mabın etk�s�n� �ndükleyerek fagos�tozu artırdığı düşünülmekted�r) ver�leb�l�r (7,11,12).  

Sonuç olarak; son yıllardak� çalışmalar sonucunda gel�şt�r�len �laçlar daha çok AML’�n heterojenl�ğ�n� d�kkate alan 
k�ş�selleşt�r�lm�ş b�r tıp yaklaşımını tems�l etmekted�r. AML dr�ver mutasyonlarına yönel�k moleküler hedefl� terap�, 
bel�rl� AML kategor�ler�nde sonuçları �y�leşt�rm�şt�r. Düşük yoğunluklu, h�pomet�le ed�c� ajan ve/veya venetoklaks 
bazlı �laç komb�nasyonları, standart kemoterap�ye uygun olmayan hastaların anlamlı hastalık kontrolü elde etmes�ne 
olanak sağlamıştır. Tedav� seç�m�, �laç sıralaması ve komb�nasyon rej�mler�n� opt�m�ze etmek �ç�n daha fazla 
araştırmaya �ht�yaç vardır. 
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GAUCHER HASTALIĞI VE HEMATOLOĞUN YERİ 

Gaucher hastalığı lizozomal bir depo hastalığı olup, otozomal resesif  ve pan-etnik bir hastalık�r. Ancak Aşkenazi 
Yahudileri’nde yüksek prevalansta görülür. Hastalığın genel prevelansı 1:50 000–1:100 000’dir. İnsidans Aşkenazi 
Yahudilerinde yaklaşık 1:850 olup genel popülasyonda ise yaklaşık 1:40 000 olarak raporlanmış�r. Mevcut veri 
incelendiğinde doğu Avrupa kökenli Yahudi populasyonunda her 12-15 bireyden 1 tanesinin taşıyıcı olduğu sonucuna 
varılır. En sık görülen �p ise �p 1 Gaucher hastalığıdır ve bireylerin %95’lik kadar olan büyük bir kısmını etkiler. 
   Hastalık fizyopatolojisine bakıldığında glukoserebrozidaz enzimindeki defek�en kaynaklanır. Gaucher Hastalığında, 
sfingolipid glukoserebrozid (glukozilseramid) parçalanamaz ve hücre içinde birikmeye başlar. Biriken bu hücrelere 
Gaucher Hücreleri denir. Gaucher Hücreleri tek başına semptomları açıklamaya yeterli değildir. Makrofajların 
sekonder ak�vasyonu patojenik etkili sitokinlerin salınmasına neden olur. Substrat (glukozilseramid) organ hasarına 
ve inflamasyona yol açar. Gaucher Hastalığı; kronik, ilerleyici, morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilen ve azalmış 
yaşam beklen�si ile karakterize bir hastalık�r. 
   Geleneksel olarak, Gaucher hastalığının üç klinik alt �pi tanımlanmış�r. Sınıflandırma, primer merkezi sinir sistemi 
tutulumunun yokluğuna (�p 1) veya varlığına ve ciddiye�ne (�p 2 ve 3) dayanmaktadır. Nöropa�k olmayan form 
olarak da bilinen Tip 1’de, primer merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu yoktur. Primer MSS tutulumu olmamasına ek 
olarak, �p 1 Gaucher kemik hastalığı, hepatosplenomegali, anemi, trombositopeni ve akciğer hastalığı ile 
karakterizedir. Tip 1 her yaşta başlayabilir ve bazı hastalar hiç semptom göstermeyebilir. Gaucher �p 1 progresi�ir, 
ancak uzun bir süre boyunca yavaş ilerleme eğilimindedir. 
   Hipersplenizm ve Gaucher hücrelerinin kemik iliğindeki infiltrasyonuna bağlı sitopeniler ortaya çıkar. Anemi, 
trombositopeni ve lökopeni birbirinden bağımsız olarak ya da aynı anda görülebilir. Bozulmuş nötrofil foksiyonları 
bildirilmiş�r. Lökopeni nadiren tedavi gerek�recek kadar şiddetli olur. Düşük trombosit sayısı hiperplenizm kökenli 
olabilir ya da trombositlerin dalakta toplanması ve ya  kemik iliği infiltrasyonu ya da infark�na bağlıdır. Splenomegali 
hastaların %90’ından fazlasında bulunur ve belki de tek klinik belirteç�r. Hepatomegali hastaların %60–80’inde 
görülür. Genç hastalarda hepatosplenomegali ve eşlik eden sitopeni daha yüksek oranda görülür. Splenik infarkt 
olabilir ancak rüptür nadirdir. Mevcut riskler düşünüldüğünde splenektomiye konserva�f yaklaşılmaktadır. Gaucher 
hastalığında akciğerde patolojik makrofaj birikimi olabilir. Ancak pulmoner tutulum oldukça nadir olup Gaucher 
hastalarının %1–2’si pulmoner semptomlar sergiler. Nöropa�k tutulumu olmayan Gaucher hastalarının %80-90’ında 
tanı sırasında en az bir iskelet anomalisi bulunmaktadır. Erlenmeyer flask deformitesi  ve kemik iliği infiltrasyonu en 
sık görülen anomalilerdir. 
    Gaucher hastalığı semptomları gösteren bireylere malignite tanısı konması sık rastlanan bir durumdur. Öncelikle 
akla hematolojik maligniteler gelmektedir. Öncelikle açıklanamayan splenomegali ve trombositopeni saptanan 
vakalarda Gaucher hastalığı mutlaka düşünülmesi gerekir. Bu nadir hastalığa en çok tanı koyan hekim grubunun ise 
pediyatrik ve erişkin hematoloji uzmanları olduğu bilinmektedir.  
    Özellikle hastalığın kronik, nöropa�k olmayan formları olan Gaucher hastaları için bir dizi uygulanabilir tedavi 
seçeneği mevcu�ur. Gaucher hastalığının kronik formları için tedavinin  
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genel hedefleri; Semptomları iyileş�rmek, kemik ve visseral organlarda geri dönüşümsüz patolojiyi önlemek, geç 
başlangıçlı komplikasyonları önlemek, hastanın fonksiyonel yaşam kalitesinin iyileş�rmek ve  maksimum uzun yaşam 
süresinin sağlanmasıdır. 

Kaynaklar 

1- S�rnemann J et al. Int J Mol Sci 2017;18:441–71.
2- Nagral A. J Clin Exp Hepatol 2014;4:37–50; 2. Linari S, Giancarlo C. Clin Cases Miner Bone Metab

2015;12:157–64.
3- Hopkin RJ, Grabowski GA. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th edn. New York, NY: McGraw-

Hill, 2008:ch 355.
4- Sidransky E et al. Gaucher disease. Available from:

h�p://emedicine.medscape.com/ar�cle/944157-overview#a6 (Accessed 31 August 2018)
5- Hollack CEM and Weintreb NJ. The a�enuated/late onset lysosomal storage disorders: Therapeu�c goals and

indica�ons for enzyme replacement treatment in Gaucher and Fabry disease. Best Pract Res Clin Endocrinol
Metab. 2015;29:205-218.
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LPL/WM KİMİ? NE ZAMAN? NASIL? TEDAVİ EDELİM 

Dr. Gökhan Pektaş 

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hematoloj� BD 

TANIM 

Lenfoplazmas�t�k lenfoma: Küçük B lenfos�tler, plazmas�to�d lenfos�tler ve plazma hücreler�n�n neoplazmı. Genell�kle 
kem�k �l�ğ�n� ve bazen lenf düğümler�n� ve dalağı tutar Plazmas�t�k farklılaşmaya da sah�p olab�len d�ğer küçük B 
hücrel� lenfo�d neoplazma kr�terler�n� karşılamaz. Waldenström makroglobul�nem�s�: Kem�k �l�ğ� tutulumu ve 
herhang� b�r konsantrasyonda IgM monoklonal gamopat�s� olan lenfoplazmas�t�k lenfoma olarak tanımlanır. 

EPİDEMİYOLOJİ 

WM, tüm kanserler�n %0.2’s�n� oluşturur. İns�dans: 3/1.000.000. Medyan yaş 70’d�r. %60 erkek, b�r�nc� derece 
akrabalarda r�sk 15-20 kat fazladır. WM'n�n et�yoloj�s� b�l�nmemekted�r. Hepat�t C v�rüsü ve böcek �laçları �le odun 
tozuna maruz kalma �le olası b�r �l�şk� olduğu düşünülmekted�r.  

PATOGENEZ 

Hastalığın; Somat�k Ag �le karşılaşmış, H�permutasyona uğramış, Ig �zot�pler� oluşmamış, Post-germ�nal merkez B 
hücres�n�n transformasyonundan (lenfoplazmos�ter hücre) kaynaklandığı düşünülmekted�r. 

GENETİK 

MYD88 gen�nde (MYD88L265P) vakaların %90'ından fazlasında bulunan (Şek�l 1) ve yapısal NF-kB akt�vasyonu �le 
sonuçlanan spes�f�k b�r nokta mutasyonu bulunur. Hastaların yaklaşık %30'unda, mal�gn hücreler ayrıca hücre-hücre 
yapışmasında rol oynayan b�r kemok�n reseptörünü kodlayan CXCR4 gen�nde (CXCR4WHIM) ek b�r mutasyona 
sah�pt�r. MYD88 �ç�n WM vahş� t�p (WT) olan hastalar, MYD88L265P barındıran WM'l� hastalardan öneml� ölçüde 
daha yüksek mortal�te göstermekted�r. NCCN Panel�, �brut�n�b tedav�s� başlanırken, CXCR4 mutasyonlarının 
�brut�n�b'e d�renç kazandırab�leceğ�nden CXCR4 gen mutasyon test�n�n PCR �le Kem�k �l�ğ� (Kİ) asp�ratından 
değerlend�r�lmes�n� öner�r. 
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LABORATUVAR 

• Anem� – %38, Yüksek beta-2 m�kroglobul�n – %54, Nötropen� (ANC≤1000/m�croL) – 
% 4, Trombos�topen� (≤50.000/m�croL) – % 2, Yüksek LDH – %11, Yüksek 
Sed�mentasyon, Coombs test� %10'unda poz�t�f olab�l�r, Lenfos�toz ve monos�toz sık, 
Yüksek serum v�skoz�tes�, Ed�n�lm�ş von W�llebrand hastalığı ve Soğuk aglut�n�nler�n 
veya kr�yoglobul�nler�n varlığı da görüleb�l�r.

TANI 

• Serumda IgM monoklonal gamopat� ve kem�k �l�ğ� asp�rat/b�yops�: %10'u lenfoplazmas�t�k lenfoma tutulumu 
göstermel�d�r. Vakaların yaklaşık %10-20 CD5, CD10 veya CD23 eksprese edeb�leceğ�nden, bu tanıyı 
dışlamamalıdır. Klas�k Flow bulguları: sIgM+, CD5-/+, CD19+, FMC7+, CD20+, CD22+, CD25+, CD27+, 
CD103-, CD138-, CD10-, CD11c-, CD23-.

 LPL'l� hastaların ~%5'�, IgM olmayan paraprote�nler� (örn, IgG, IgA, kappa, lambda) salgılayab�l�r veya non 
sekretuar olab�l�r ve WM g�b� yönet�lmel�d�r. Klas�k WM'l� hastaların %2 �la 3'ünde l�t�k kem�k lezyonları 
vardır. L�t�k lezyon mevcut olduğunda; WM'den z�yade IgM MM olarak değerlend�r�lmel�d�r.

AYIRICI TANI 

KLİNİK 

Hastaların ¼’ü asemptomat�kt�r. En sık hals�zl�k, yorgunluk, k�lo kaybı ve burun veya d�ş etler�nden kron�k kanama 
görülür. Bunun dışında göz, nöroloj�k semptomlar, organomegl�ler saptanab�l�r.  

D�sease Cl�n�cal features H�stology/bone marrow b�opsy Immunophenotype/genet�c 

WM hepatomegaly (20%), splenomegaly 

(15%), and lymphadenopathy (15%); 

fat�gue due to anem�a 

plasmacyto�d cells ≥10%; 

�ntertrabecular pattern 

pan B cell markers and typ�cally 

CD3 and CD103 negat�ve; 

MYD88L265P (90% of cases) 

IgM MGUS IgM level <3 g/dL; absence of end-organ 
damage 

Lymphoplasmacyt�c lymphoma of 
<10% 

MYD88L265P cannot be used to 
d�fferent�ate between WM 

Mult�ple myeloma end-organ damage (e.g., lyt�c bone les�ons 
and renal dysfunct�on) 

>10% �nf�ltrat�on of plasma cells MYD88 �s not mutated �n IgM 
mult�ple myeloma 

Chron�c lymphocyt�c 
leukem�a 

lymphocytos�s, auto�mmun�ty small mature lymphocytes always CD5+, CD23+ 

Marg�nal zone 
lymphoma 

more l�kely to present w�th prom�nent 
lymphadenopathy, splenomegaly, or 
extranodal �nvolvement 

nodular nonparatrabecular �nf�ltrat�on 
pattern 

d�fferent�at�on between WM can be 
challeng�ng; MYD88 seen �n 5–10% 

Mantle cell 
lymphoma 

�nvolves lymph nodes and extranodal s�tes monomorphous, small-med�um 
lympho�d cells w�th �rregular nucle� 

CD5+, CD23–; t(11;14; q13:q32) 

Şek�l 1:WM Genet�k 
Mutasyon Sıklığı 
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Yüksek IgM sev�yes�, d�ğer end�kasyonların yokluğunda tedav�ye başlamak �ç�n b�r kr�ter  olarak kabul ed�lmemel�d�r.

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ 

IWWM-2020 ÖNERİLERİ 

Öner�len Tedav� Seçenekler� 

Bendamust�ne plus r�tux�mab / Bortezom�b, dexamethasone, and r�tux�mab / Cyclophospham�de, dexamethasone, and 
r�tux�mab / Ibrut�n�b (w�th or w�thout r�tux�mab)  

D�ğer Tedav� Seçenekler� 

Acalabrut�n�b / Carf�lzom�b, dexamethasone, and r�tux�mab /Fludarab�ne and r�tux�mab / Ixazom�b, dexamethasone, and 
r�tux�mab / R-CHOP / R-CVP  R�tux�mab / Ofatumumab  

NCCN 2022 V.2 

ÖNERİLEN REJİMLER 

Bendamust�ne plus r�tux�mab / Bortezom�b, dexamethasone, and r�tux�mab / Cyclophospham�de, dexamethasone, and 
r�tux�mab / Ibrut�n�b (w�th or w�thout r�tux�mab)/ Zanubr�t�n�b 

DİĞER ÖNERİLEN REJİMLER 

Bendamust�ne/ Bortezom�b, dexamethasone/ Bortezom�b, r�tux�mab / Carf�lzom�b, dexamethasone, and r�tux�mab / 
Caldr�b�ne, r�tux�mab/ Fludarab�ne and r�tux�mab / Fludarab�ne, Cyclophospham�de, r�tux�mab/ Ixazom�b, 
dexamethasone, and r�tux�mab/ R�tux�mab / Cyclophospham�de, predn�sone and r�tux�mab 

ACİL TEDAVİ 

Plazmaferez hastalık sürec�n� etk�lemez, Plazmaferezden sonra en kısa sürede s�stem�k tedav� başlanmalıdır. 
Semptomlar azalana veya serum v�skoz�tes� normal olana kadar; günlük olarak ve özell�kle albüm�n (plazma 
yer�ne/3-4 lt) �le yapılması öner�lmekted�r. Tek b�r plazmaferez; IgM sev�yeler�n� %30-50 azaltır.   

IWWM-7 Yanıt Kr�terler� 

CR IF’da monoklonal prote�n�n kaybolması;  
normal serum IgM sev�yes�;  
kem�k �l�ğ� tutulumuna da�r h�stoloj�k kanıtın, adenopat�, hepatomegal� veya splenomegal�n�n olmaması ve WM'ye 
atfed�leb�lecek herhang� b�r semptomun olmaması.  
CR durumu, en az altı hafta sonra �k�nc� b�r �mmünof�ksasyon �le yen�den onaylanmalıdır. 

Kl�n�k End�kasyonlar Laboratuvar End�kasyonları 

Rekürren ateş, gece terlemes�, k�lo kaybı, yorgunluk Semptomat�k kr�yoglobunem� 

H�perv�zkos�te (Oronazal kanama, bulanık görme, baş ağrıları, baş dönmes�, 
parestez�ler, ret�nal damar tıkanıklığı/kanamalar, pap�lödem) 

Soğuk aglüt�n�n anem�s� 

Semptomat�k veya bulky (≥5 cm) lenfadenopat� İmmun hemol�t�k anem� ve/veya trombos�topen� 

Semptomat�k hepatomegal� ve/veya splenomegal� WM �l�şk�l� nefropat� 

Semptomat�k organomegal� ve/veya organ yada doku �nf�ltrasyonu WM �l�şk�l� am�lo�doz 

WM �l�şk�l� per�fer�k nöropat� Hb ≤10 g/dL 
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KM4 CR IF’da monoklonal prote�n�n kaybolması;  
normal serum IgM sev�yes�; 
kem�k �l�ğ� tutulumuna da�r h�stoloj�k kanıtın, adenopat�, hepatomegal� veya splenomegal�n�n olmaması ve WM'ye 
atfed�leb�lecek herhang� b�r semptomun olmaması. 
CR durumu, en az altı hafta sonra �k�nc� b�r �mmünof�ksasyon �le yen�den onaylanmalıdır. 

VGPR SPEP monoklonal IgM’de en az %90 azalma 
adenopat�, hepatomegal� veya splenomegal�n�n olmaması ve WM'ye atfed�leb�lecek herhang� b�r semptomun olmaması 

PR SPEP’te monoklonal IgM’de en az %50 ancak %90'dan daha az azalma 
adenopat�, hepatomegal� ve splenomegal�de en az %50 azalma  
Yen� semptom veya akt�f hastalık bel�rt�s� yok. 

MR SPEP’te monoklonal IgM’de en az %25 ancak %50'den az azalma. 
Yen� semptom veya akt�f hastalık bel�rt�s� yok. 

SD adenopat�/organomegal�, s�topen� veya hastalık ve/veya WM bel�rt�ler�ne bağlı kl�n�k olarak anlamlı semptomlar �lerlemeden 
elektroforez �le serum IgM'de <%25 azalma ve <%25 artış  

PD kl�n�k olarak anlamlı anem�, trombos�topen�, lökopen�, adenopat�, hepatomegal� veya splenomegal� �lerlemes� veya WM'ye 
atfed�leb�len semptomlarda artış �le serum monoklonal IgM'de en az %25'l�k b�r artış  

İDAME TEDAVİSİ 

R�tux�mab �le �dame tedav�s� �ç�n görüş ayrılığı mevcuttur. NCCN kısm� yanıtlılar �ç�n �dame tedav�s� düşünüleb�l�r 
derken IWWM �dame tedav� önermemekted�r.  

TAKİP 

Kİ asp�rasyon/ b�yops� �le PET/BT çek�lmes� rut�n olarak öner�lmemekted�r. Kl�n�k tablosu serum monoklonal IgM 
düzey� �le uyumlu görünmeyen hastalarda yardımcı olab�l�r. R�tuks�mab, monoterap�/komb�nasyon kullanıldığında; 
b�rkaç hafta �la aylar süren serum IgM sev�yeler�nde yükselme meydana get�reb�l�r. NCCN Panel�ne göre; IgM 2 yıl 
boyunca her 3 ayda b�r, ardından 3 yıl boyunca her 4 �la 6 ayda b�r ve daha sonra her 6 �la 12 ayda b�r �zlenmel�d�r. 

RR WM TEDAVİSİ 

Tedav�n�n yen�den başlatılması �ç�n kr�terler, yen� teşh�s ed�len hastalarda kullanılanlara benzerd�r. NCCN:  24 aydan 
kısa süren rem�syonları olan hastalar �ç�n �k�nc� basamak tedav�, tek başına veya komb�nasyon hal�nde farklı �laç sınıfı 
ajanları �çereb�l�r. 
IWWM: İlk tedav�den sonra üç yıldan fazla sürede nükseden semptomat�k hastalar �ç�n �lk tedav�y� tekrarlanab�l�r. 
Böyle b�r yaklaşımla hastalar �lk seferde olduğu g�b� hemen hemen eş�t derecede �y� yanıt vereb�l�rler. İlk tedav�den üç 
yıldan daha kısa b�r süre sonra nükseden semptomat�k hastalar �ç�n alternat�f b�r�nc� basamak ajanlarla (tek başına 
veya komb�nasyon hal�nde) tedav� öner�l�r. Örneğ�n BR’dan üç yıldan kısa b�r sürede nükseden hastalara BTK 
�nh�b�törü öner�leb�l�r.  

RR WM TEDAVİSİ 

NCCN 2022 V.2 
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Hematopoet�k Kök Hücre Nakl� 

Başlangıç tedav�ler�ne refrakter olmayan hastalarda, b�r�nc� basamak tedav� �ç�n OKHN uygun değ�ld�r. Yüksek r�skl� 
hastalarda �k�nc� veya sonrak� nüksler�n ardından kemosens�t�f hastalığı olanlarda OKHN öner�leb�l�r. Daha önce BTK 
�nh�b�törü kullanmamış hastalarda OKHN düşünülmemes� gerek�r. AKHN’n�n �se kl�n�k araştırma dışında 
düşünülmemes� gerekt�ğ� konularında kılavuzlarda f�k�r b�rl�ğ� mevcuttur. 

Prognoz 

WM, günümüzde ortalama sağkalımı 10 yıldan fazla olan �ndolen b�r hastalıktır. Kötü prognost�k faktörler� arasında 
�ler� yaş, s�topen�ler, yüksek β2 m�kroglobul�n, düşük albüm�n düzeyler� ve yüksek LDH düzeyler� kabul ed�lm�şt�r. 

KAYNAKLAR 
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ALL TEDAVİSİNDE: HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE İMMÜNOTERAPİLER
Dr. Müzeyyen Aslaner Ak 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği, Zonguldak,Türkiye

Er�şk�nlerde görülen ALL kötü r�sk grubu özell�kler�n�n daha sık görülmes� ve tedav� seçenekler�n�n kısıtlı olması 
neden� �le çocukluk çağına göre daha kötü seyreder, kür oranı %40’tan azdır (1,2). Geleneksel s�totoks�k 
kemoterap� �çeren rej�mler, yıllardır akut lenfoblast�k lösem� (ALL) tedav�s�n�n bel kem�ğ� olmakla beraber son 
yıllarda geleneksel kemoterap�den morb�d�te ve mortal�te üzer�ne olan olumsuz etk�ler�nden dolayı kaçınılmaya 
çalışılmaktadır. Yen� hedefe yönel�k tedav�ler�n kullanımı �le er�şk�n hasta grubundak� sağ kalımlarda artış 
görülmekted�r(3).Son yıllarda hastalığın patof�zyoloj�s� ve genet�k özell�kler�n�n anlaşılmasındak� yen�l�kler, 
hastalık ve r�sk gruplarının bel�rlenmes�nde yen�l�kler ortaya çıkarmıştır.Yüksek r�skl� gruplara;Ph-l�ke 
ALL,Erken Thücre öncülü(ETP)ALL eklenm�şt�r. TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ:ALL 
tedav�s�nde �mat�n�b, n�lot�n�b, dasat�n�b ve ponat�n�b g�b� TKİ �laçlar kullanılmaktadır. Ph(+)ALL 
hastalarında TKİ tedav�s�; �nduks�yon, konsol�dasyon ve �dame sırasında kullanılmaktadır. Bu hasta grubunda 
tedav� hedef� tam yanıt (TY) sağlamanın yanı sıra, tam moleküler yanıt (TMY) elde etmek olmalıdır. TMY elde 
ed�len hastalarda uzun dönem sağ kalım oranları anlamlı olarak artmaktadır (3).İNOTUZUMAB 
OZOGAMİSİN(İnO): S�totoks�k ant�b�yot�k olan ozogam�s�n �le konjuge ed�lm�ş ant� CD22 monoklonal 
ant�kordur.CD22 poz�t�f lenfoblastları tanıyarak apop�toz�s� başlatır. En öneml� yan etk�s� hepatos�tlerde hasara neden 
olarak s�nüzo�dal obstruks�yon sendromu (SOS) yapmasıdır. İnO, Ph(-)B-ALL hastalarında monoterap� ve düşük 
yoğunluklu kemoterap� rej�mler� �le komb�ne ed�lerek hem R/R hastalarda hem de yen� tanı hastalarda etk�nl�ğ� 
göster�lm�ş b�r ajandır. R/R B-ALL hastalarının tek ajan InO �le standart kurtarma rej�mler�n�n kıyaslandığı 
INOVATEçalışmasında,InO alan kol, standart kemoterap� uygulanan kol �le karşılaştırıldığında;Toplam sağ 
kalımda, rem�syonda kalış süres�nde, hastalıksız sağ kalım süres�nde ve 2 yıllık toplam sağ kalımda üstün 
bulunmuştur(4).BLİNATUMOMAB: B�spes�f�k CD3/CD19 monoklonal ant�kordur.En öneml� yan etk�ler� s�tok�n 
salınım sendromu ve nörotoks�s�te yapmasıdır. Ph(-) R/R B-ALL hastalarında yapılan faz 3 çok merkezl� 
uluslararası TOWER çalışmasında bl�natumomab �le standart kurtarma kemoterap� rej�m� karşılaştırılmış; TY 
açısından bl�natumomab kolu üstün bulunmuştur (5). Bl�natumomab tedav�s� Ph(+) B-ALL hastalarında R/R durumda 
monoterap� ve TKİ komb�nasyonu �le etk�l� ve güvenl� 
bulunmuştur(6).ANTİCD20MONOKLANALANTİKORLAR:R�tux�mabant�kor CD20 monoklonal ant�kor olup, 
CD20 poz�t�f (>%20) prekürsör B-ALL hastalarında HyperCVAD kemoterap�s�ne eklenmes�n�n öncek� HyperCVAD 
tedav� sonuçları �le karşılaştırıldığı çalışmada;TY anlamlı artış sağladığı göster�lm�şt�r (7). CAR-T CELL 
TEDAVİLERİ: Genet�k olarak değ�şt�r�lm�ş ve CD19 �ç�n duyarlılaştırılmış bu CAR T hücreler� hem kazanılmış hem 
de ed�n�lm�ş �mmun s�stem� akt�ve ederek tümör hücreler� üzer�nde s�totoks�k etk� göster�r. En öneml� yan etk�ler� 
s�tok�n salınım sendromu ve nörotoks�s�te yapmasıdır(8). T�sagenlecleucel CAR T hücre tedav�s�, R/R B-ALL 
hastalarında tek doz �nfüzyon sonrasında; %81 TY ve bu hastaların heps�nde MRD negat�fl�ğ� sağlandığı, CAR T 
hücreler�n�n 20 ay boyunca kanda bulanab�ld�ğ�n�n göster�ld�ğ� faz 2 çalışması sonucunda, 25 yaş altında en az 2 
sıra tedav�ye refrakter B-ALL hastalarında monoterap� onayı almıştır(9).İMMUN KONTROL NOKTASI 
İHİBİTÖRLERİ: Bl�natumomab tedav�s�ne d�rençl� Ph negat�f B-ALL hastalarda, tümör kaçış mekan�zmasını 
engellemek �ç�n �mmun kontrol noktası �nh�b�törler� �le bl�natumomab komb�nasyonlarının etk�nl�ğ� 
araştırılmaya devam ed�lmekted�r. RUXOLİTİNİB Ph-l�ke B-ALL hastalarında artmış JAK/STAT s�nyal 
yolağı durumunda kemoterap� �le komb�ne ed�ld�ğ� çalışmalar devam etmekted�r.  
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YENİ TANI KLL HASTASINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ: R-FC DIŞINDA NE SEÇENEKLERİMİZ VAR? 

Dr. Nevin Alayvaz Aslan

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 

Giriş: 

Kronik lenfosi�k lösemi (KLL) olgun neoplas�k klonal B lenfositlerinin birikimi ile karakterize, patofizyolosinde B 
hücre reseptör sinyal yolağı ak�vasyonu ve apoptoz direncinin (BCL2, MCL1 upregülasyonu) rol aldığı hematolojik 
bir neoplazidir. Ba� toplumlarında en sık görülen lösemidir ve tüm lösemilerin %20-30’unu oluşturur. Ortanca 
görülme yaşı 67-72 olup kadın/erkek oranı 1/1,7’dir. Hastalık seyri çok heterojen olabilmektedir ve risk gruplarına 
göre değişmekle birlikte 5 yıllık total sağkalım %20-90 arasında seyretmektedir. Ailesel yatkınlık görülebilmektedir 
ve 1. derece yakını KLL tanısı alanlarda risk 6-9 kat artmaktadır. Tanıda uluslararası KLL çalışma grubunun (iwCLL) 
tanımladığı tanı kriterleri kullanılmaktadır. 2016 yılında belirlenen uluslararası risk skorlama sistemi (CLL-IPI) ile 
hastalar çok yüksek risk, yüksek risk, orta risk ve düşük risk olarak risk gruplarına ayrıldığında 5 yıllık ortanca genel 
sağkalım (OS) sırasıyla %23.3, %63.3, %79.3 ve %93.2 şeklinde saptanmış�r. KLL’de tedavi yine iwCLL grubu 
tara�ndan belirlenmiş olan tedavi kritelerine göre başlanmaktadır. Tedavi kriterlerine göre tedavi endikasyonu 
olmayan hastalar risk grubuna göre değişmekle birlikte 3-6 ay aralıklı takiplerle izlenmektedir. 

KLL’de İlk Basamak Tedavi: 

2014 yılına kadar KLL tedavisinde kemoimmünoterapi (FCR, BR, O-Klb) dışı seçeneğimiz yok iken, önce bruton 
�rozin kinaz (BTK) inhibitörü olan ibru�nibin daha sonra da bcl-2 inhibitörü olan venetoclaxın kullanıma girmesi ile 
özellikle yüksek riskli hastalarda hem genel sağkalımda hem de progresyonsuz sağkalımda iyileşme elde edilmiş�r. 
Tedavi seçiminde kişiselleş�rilmiş tedavi yaklaşımı uygulanarak; hasta ilişkili faktörler (performans, yaş, 
komorbidite, ek ilaçlar), hastalık ilişkili faktörler (prognos�k belirteçler, hastalık yükü), tedavi ilişkili faktörler (sınırlı 
süre mi?, devamlı mı?, maliye�, toksisitesi) ve hasta tercihi göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır. 
Tedavi öncesi performans durumu değerlendirmede CIRS, ECOG perfromans skoru ve geriatrik değerlendirme 
araçları ile, karaciğer ve renal fonksiyon durumu değerlendirilmelidir. 

KLL ilk basamak tedavisinde BTK inhibitörleri: 

Günümüzde ilk sıra KLL tedavisinde onaylı BTK inhibitörü olarak Ibru�nib ve Acalabru�nib mevcu�ur. 

Ibru�nib kovalent ve irreversible BTK inhibisyonu yapar ve selek�f olmaması sebebi ile Src kinaz inhibiyonu 
nedeniyle kardiak yan etkiler ve TEC kinaz inhibisyonu nedeniyle kanama görülebilmektedir. Günde tek doz 420 
mg şeklinde kullanılmaktadır. Ibru�nibin ilk sıra KLL tedavisinde kullanıldığı klinik çalışmalardan RESONATE-2 
çalışmasında 65 yaş ve üzeri veya <65 yaş ve komorbiditeleri olan, del17p bulunmayan yeni tanı KLL hastalarında 
ibru�nib ile klorambusil karşılaş�rılmış ve 74 aylık takip sonucunda 6.5 yıllık progresyonsuz sağkalım(PFS) ibru�nib 
ile %61, klorambusil ile %9 olarak saptanmış�r. Ölüm riskinde ise %49 azalma olduğu gösterilmiş�r. 

ILLUMINATE çalışmasında ise del17p pozi�fliği olan hastalarda çalışmaya dahil edilmiş İbru�nib ve Obinutuzumab 
kombinasyonu ile Klorambusil-Obnituzumab karşılaş�rılmış�r. Çalışmanın 45 aylık takip sonuçlarında PFS I-O 
kolunda %74 ike K-O kolunda %33 olarak saptanmış ve progresyon riskinde ibru�nib ile %75 azalma tespit 
edilmiş�r. Yüksek riskli hasta grubunda da PFS avantajının devam e�ği gösterilmiş�r, del17p mutasyonu olan ve 
olmayan hastaların benzer PFS değerleri olduğu 
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görülmüştür. Yanıt oranlarına bakıldığında ise I-O ile %91 total yanıt (ORR), %40 tam yanıt (CR) elde edilirken I-K 
ile %81 ORR ve %16 CR elde edilmiş�r. Genel sağkalım (OS) açısından ise gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmamış�r. ALLIANCE çalışmasında ise 65 yaş ve üzeri daha önce tedavi edilmemiş, yüksek risk grubunuda 
içeren KLL tanılı hastalar çalışmaya dahil edilmiş�r ve Ibru�nib monoterapisi, Ibru�nib-Rituximab (I-R) ve 
Bendamus�n-Rituximab (BR) karşılaş�rılmış�r. 48 aylık takip sonucunda PFS BR kolunda %47, Ibr kolunda %76 ve 
I-R kolunda %76 olarak saptanmış ve İbru�nibe Rİtuximab eklenmesinin herhangi bir PFS avantajı yaratmadığı
görülmüştür. OS açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamış�r. Bu çalışmalarda ki yan etki profiline
bakıldığında non-hematolojik yan etkilerin ibru�nib alan hastalarda daha sık görüldüğü saptanmış�r. Atrial
fibrilasyonun (AF) %5-9 oranında görülmekte olup, ALLIANCE çalışmasında hipertansiyon tek başına Ibru�nib alan
hastalarda
%29 olarak saptanmış�r. Ibru�nib direnci BTK mutasyonu nedeniyle gelişebilmektedir. Ibru�nib

Acalabru�nib ise BTK’ı daha selek�f olarak inhibe eden bir kovalent BTK inhibitörüdür. Kardiak yan etkiler ve 
kanama daha az sıklıkta görülmektedir. Günde iki kez 100 mg oral olarak kullanılmaktadır. ACE-CL-001 
çalışmasında yeni tanı KLL’de tek ajan acalabru�nib ile %97 ORR elde edilmiş ve 48 aylık tahmini PFS %96 olarak 
hesaplanmış�r. ELEVATE-TN çalışmasında ise Acalabru�nib ile Acalabru�nib- Obinutuzumab (A-O) ve 
Klorambusil-Obinituzumab kombinasyonları karşılaş�rılmış�r. 4 yıllık PFS A-O kolunda %87, Acalabru�nib 
kolunda %78 ve K-O kolunda %25 olarak saptanmış�r. Bu çalışmada del17p pozi�f olan hastalarda A-O kolunda 4 
yıllık PFS %75, IgHV mutasyonu olmayan hastalarda ise %86 olarak saptanmış�r. Kardiak yan etkiler %20.8, Af %
3.9 olarak saptanmış�r. 

KLL İlk Basamak Tedavide Bcl-2 İnhibitörü-Venetoclax: 

Venetoclax Bcl-2 an�apopito�k proteinin bağladığı BH3only proteinlerinin yerine geçerek Bcl-2’ye bağlanarak 
apopitozu indükler. 20 mg/gün dozda başlanarak ha�alık doz ar�rımı ile 400mg/gün tedavi edici dozdur. CLL-14 
çalışmasında ortanca yaşı 72 olan yeni tanı KLL hastalarında Venetoclax- Obinutuzumab (V-O) ile Klorambusil-
Obinutuzumab karşılaş�rılmış�r. 4 yıllık PFS V-I kolunda %88.2 iken K-O kolunda %64.1 olarak saptanmış�r ancak 
OS avantajı gösterilememiş�r. Hastaların tedavisi kesildikten sonraki 3 yıllık süreçte %74’ünde PFS korunmuştur. 
Ancak TP53 mutasyonu veya 17p delesyonu olan hastalarda 4 yıllık PFS %52 olarak saptanmış ve PFS avantajının 
bu hasta grubunda elde edilemediği görülmüştür. Güvenlik profiline bakıldığında ise en sık tedaviye ara verme 
nedeni sitopeniler olarak saptanamış�r ancak yan etki profili tolere edilebilir olarak değerlendirilmiş�r. 
Venetoclax direnci bcl-2 mutasyonları, genomik instabilite ve MCL-1 ve BCL-XL overexpresyonu nedeniyle 
gelişebilmektedir. 

Venetoclax ve Ibru�nib Kombinasyonu: 

Faz 2 CAPTIVATE çalışmasında yeni tanı KLL hastalarında Ibru�nib ile Venetoclax kombinasyonu önce Ibru�nib 
tek ajan 3 aylık tedavi verildikten sonra başlanmış ve 12 siklus olarak verilmiş ardından minimal kalın� hastalık 
(MRD) bakılarak tedavi planlanmış�r. Bu çalışmaya del17p saptanan hastalarda dahil edilmiş�r. 12 ayın sonunda 
periferik kanda %75 kemik iliğinde %68 oranında MRD elde edilmiş�r. Tam yanıt oranları del17p olmayan 
hastalarda %56, tüm hasta popülasyonunda ise 

%55’�r. 24 aylık PFS ise %98 olarak saptanmış�r. Hastaların %92’si tedavinin tüm sikluslarını tamamlamış ve yan 
etkiler büyük oranda düşük dereceli olarak saptanmış�r. Faz 3 GLOW çalışmasında ise yeni tanı,del17 
saptanmayan KLL hastalarında Ibru�nib-Venetoclax kombinasyonu ile Klorambusil-Obinutuzumab kombinasyonu 
karşılaş�rıldığında; progresyon riskinin I-V kombinasyonu ile %78 azaldığı gösterilmiş�r. Bu çalışmada derece 3 ve 
üzeri AF %6.6 oranında saptanmış�r. 
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Sonuç: 
Sonuç olarak del17p mutasyonu olan hastalarda ilk sıra tedavide süresiz tedavi olması ve progresyonsuz sağkalım 
avantajı sağlaması sebebi ile ilk sıra tedavide BTK inhibitörleri (Ibru�nib veya Acalabru�nib±Obinutuzumab) 
önerilmektedir. Bu grup dışında BTKi tedavisi; renal disfonksiyonu olan hastalarda, tümör lizis riski yüksek 
hastalarda, sık hastane vizi�ne gelemeyecek hastalarda ve yoğun sıvı tedavisini tolere edemeyecek hastalarda 
düşünülmelidir. Venetoclax ise; kardiak komorbiditesi olan hastalarda, an�koagülan kullanan veya kanama riski olan 
hastalarda, süreli tedaviyi tercih eden hastalarda ve tedavi maliye�ni düşürmek açısından uzun yaşam beklen�si olan 
genç hastalarda terich edilmelidir. 
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KLL TEDAVİSİNDE VENETOCLAX 
Dr. Seval Akpınar
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kon�k lenfos�t�k lösem� (KLL) olgun B lenfos�tler�n�n b�r�k�m�yle karakter�ze �lerley�c� monoklonal 

B hücre hastalıgıdır. Er�şk�n yaşta görülen lösem�ler�n %25-30’unu oluşturur ve bu yaş grubunda en sık 

görülen lösem� t�p�d�r (1).  Baslangıçta kemo�mmunoterap� kullanılmaktaydı ancak yüksek s�togenet�k r�skl� 

hastalarda yanıt oranları ve elde ed�len yanıt süreler� düşüktü. Son yıllarda kullanıma g�ren hedefe yönel�k 

ajanlar �le elde ed�len tedav� basarısı artmıştır. Hedefe yönel�k tedav�ler�n özell�kle yüksek r�skl� hastalarda 

�lk basamakta ve nüks/d�rençl� hastalık varlığında kullanımıyla daha yüksek yanıt oranlarına ulaşılmıştır. 

Hedefe yönel�k tedav�lerden b�r� olan Venetoclax, ant�apoptot�k b�r prote�n olan B hücrel� lenfoma-2 (Bcl-2) 

prote�n �nh�b�törüdür ve KLL hücreler�n�n programlanmış hücre ölümüne neden olmaktadır. 

1.Basamak Tedav�de Venetoclax

Venetoclax gen�ş hasta grubunda etk�l�, daha uzun sağ kalım ve sınırlı süre tedav� �le yüksek düzeyde MRD 

yanıtları sağlayan b�r ajandır. Dört yıllık �zlem sonuçları yayımlanan random�ze, faz-3 CLL-14 çalısmasında 

432 KLL hastasında venetoclax/ob�nutuzumab (VenO) �le klorambus�l/ob�nutuzumab (KO) 

karsılastırılmıstır. Bu çalışmada hastalar 12 ay süre �le tedav� almış daha sonra 3 yıl tedav�s�z tak�p 

ed�lm�şt�r.  48 aylık progresyonsuz sağ kalım (PFS) VenO kolunda  %74 �ken,  KO kolunda %35,4 olarak 

bulunmuştur. Yüksek s�togenet�k r�skl� grup (TP53-del/mut ve IGHV-unmut dah�l) tüm alt gruplarda 

sonuçların benzer  olduğu saptanmıştır (2,3). 

Nüks/ D�rençl� KLL’de Venetoclax 

MURANO çalışması 5 yıllık �zlem ver�ler� yakın zamanda paylaşılmıştır. Bu çalışmada nüks/d�rençl� KLL 

olguları VenR ve BR (Bendamust�n/R�tuks�mab) kollarına random�ze ed�lm�şt�r. Medyan PFS VenR 

kolundan 53.6 ay �ken, BR kolunda 17 ay olarak bulunmuştur. Alt grup anal�z� yapıldığında  tüm hasta 

gruplarında (yüksek s�togenet�k r�skl� grup dah�l) PFS açısından VenR kolunun 5 yıllık �zlemde 

üstünlüğünün devam ett�ğ�n� görmektey�z  (4-7). 
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Sonuç 

Venetoclax gerek yeni tanı ve gerekse nüks/direçli KLL olgularında sınırlı süre tedavi ile 

anlamlı PFS avantajı sağlamaktadır. İlacın immunglobulin ağır zincir mutasyonu taşımayan 

ve delp53/p53 mutasyonu olan yüksek riskli olgularda da etkili olduğu gösterilmiştir. Bu 

özellikleri ile venetoclax içeren kombinasyonlar KLL olgularında çığır açıcı bir tedavi 

yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTASINDA NADİR BİR KANAMA NEDENİ: EDİNSEL HEMOFİLİ A

Gamzenur Aktaş, Fergün Yılmaz, Tarık Ercan, Özen Dedeoğlu, Tayfur Toptaş, Işık Atagündüz, 

Tülin Tuğlular 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı

GİRİŞ:
Edinsel hemofili A 1-1.5 vaka/milyon /yıl insidansı olan oldukça nadir bir kanama diyatezidir. İnsidansı 
yaşla birlikte artar. Çoğunlukla Ig G tipinde gelişen ve endojen Faktör VIII'i nötralize eden antikorlar 
nedeni ile gelişir. Vakaların yaklaşık yarısında altta yatan bir neden bulunamaz ve primer olarak adlan-
dırılır. Ancak vakaların yarısında malignite, otoimmun hastalıklar ve gebelik gibi sekonder bir nedene 
bağlı olarak ortaya çıkar. Bu vakada merkezimizde KLL tanısı ile takipleri sırasında edinsel hemofili A 
tanısı almış bir erkek hasta sunulmuştur.

OLGU:
79 yaşında erkek hasta 2010 yılında hastanemiz hematoloji bölümünde lenfositoz nedeni ile tetkik 
edilerek kronik lenfositik lösemi tanısı aldı. Beş yıl tedavisiz izlenen hasta Mart 2015'te idiyopatik 
trombositopeni nedeni ile steroid tedavisi aldı ve Ağustos 2020 tarihine kadar Evre 0 KLL tanısı ile 
tedavisiz izleme devam edildi. Ağustos 2020 tarihinde spontan ekimoz ile kliniğimize başvurdu. 
Bakılan  hemogramında wbc:225.000/microl ve trombosit: 133.000/microlidi. PT / INR: normal sınırlar-
da idi. Ancak a PTT : 79 sn olarak tespit edildi. Kılavuzlara uygun olarak yapılan karışım testinde 
%50'den daha fazla bir düzelme saptanmadı ve hastada inhibitör varlığı düşünüldü. Faktör 8 : %2, 
faktör 8 inibitörü : 6.1 BÜ olarak ölçüldü ve lupus antikoagulanı negatif idi. Hastaya steroid tedavisi 
baslandı ancak uygun doz ve sürede kullanılmış olmasına rağmen inhibitör eradike edilemedi ve 
hastanın spontan ekimozları ve kanamaya sekonder demir eksikliği devam etti. Takiplerinde hastanın 
yaşı ve performans durumu da dikkate alınarak rituksimab tedavisi 375 mg /m2 haftada tek doz 4 
hafta süre ile verildi. Takiplerinde kanamalar kontrol altına alındı ancak inhibitör eradike edilmedi. 
Mayıs 2021 tarihinde sırt ve sol aksillar alana yayılan yaklaşık 10 cmx10 cm boyutunda ciltaltı kanama 
nedeni ile hasta kliniğimize başvurdu. Kanamayı kontrol altına almak amacı ile hastaya aktive faktör 
VII ( Novoseven) 90 µl/kg dozunda toplam 2 doz olacak şekilde verildi. İkileme zamanı kısa ve anemisi 
olan hastaya obinutuzumab tedavisi başlandı.Tedavinin 1. haftasında kanama tam olarak kontrol 
altına alındı. 4 kür obinutuzumab tedavisi sonrası kısmı yanıt elde edildi ve inhibitör düzeyi negatif 
olarak saptandı.Koagulasyon testleri normal sınırlara dönen hasta halen hastanemizde takip ve 
tedavi , edilmektedir. Edinsel Hemofili A, hematomlar, geniş ekimozlar , epistaksis, gastrointestinal 
kanama, hematüri gibi mukozal kanamalarla karşımıza çıkabilen kazanılmış bir kanama diyatezidir. 
Oldukça nadir bir durum olmakla birlikte hayati tehdit edici kanamalara neden olabilir. Tedavisinde 
kanama kontrolün sağlanması için by–pass edici ajanlar ve antikorun eradikasyonu için 
immunsupresif tedavi veya sekonder bir neden varlığında altta yatan nedene yönelik tedavi
planlanmalıdır. Bizim vakamız-da da olduğu gibi edinilmiş kanama diyatezi varlığında akılda
tutulmalı ve ekarte edilmelidir.
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POLİSİTEMİA VERA HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK 
ÖZELLİKLERİNİN SURVİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: 
RETROSPEKTİF TEK MERKEZ DENEYİMİ

Çağla Eyüpler Akmercan1, Ahmet Akmercan2 Tayfur Toptaş3, Işık Atagündüz3, Tarık Ercan4,
Özen Dedeoğlu5, Ayşe Tülin Tuğlular3, Asu Fergün Yılmaz3

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları AD
2. Marmara Ünivesitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi AD
3. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji BD
4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji BD
5. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Hematoloji BD

Amaç:
Çalışmamızda  polisitemi  vera  tanısı  ile  takip  edilen  hastaların  demografik özellikleri,
klinik ve laboratuvar parametreleri ile tedavi tiplerinin prognoz üzerine etkisi araştırıldı.
Yöntem:
1990-2021 yılları arasında kliniğimize polisitemi nedeni ile başvuran 514 hastanın verileri retrospektif olarak 
incelendi. 2016 Dünya Sağlık Sağlık Örgütü polisitemia vera tanı kriterlerini1 karşılayan 195 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların demografik verileri, tanı ve takip anındaki laboratuvar parametreleri, splenomegali varlığı 
ve boyutu, JAK2 mutasyon durumu, tedavi yöntemleri, komplikasyonları ve sağ kalım verileri kaydedildi.
Bulgular:,
Hastaların 124 (%63,6) ‘ü erkek, 71 (%36,4) ‘i kadın, tanıdaki ortalama yaş 56,6±12,8 bulundu. JAK2V617F 
pozitiflik oranı %93,8 idi. Tanı anında trombozu olan hasta oranı %10,7 olarak saptandı. Takipte tromboz gelişme 
oranı %14,8’di. Yapılan multivaryant analizlerde koroner arter hastalığı öyküsü (HR:3,3 %95 CI 1,4-7,7 p=0,005) 
ve serebrovasküler olay (HR:3,6
%95 CI 1,3-10,1 p=0,01) geçirmiş olmanın tromboz riskini artırdığı saptandı. Takiplerde  hemoraji gelişme oranı 
%10,2 olarak hesaplandı ve erkek cinsiyette anlamlı olarak daha fazla görüldü. Post-polisitemi vera myelofibroz 
gelişme oranı %15,3 iken, hiçbir hastada lösemi gelişmemişti. Takip esnasında hidroksiüre direnci gelişmesi 
myelofibroz progresyonu için bağımsız risk faktörü olarak bulundu (HR:5 %95 CI 1,9-13 p=0,001). Hastaların 
ortalama takip süresi 112±63 ay olarak hesaplandı ve takiplerde 32 (%16,4) hasta ex oldu. Beş yıllık genel sağ 
kalım oranı %97,1±1,3 olarak hesaplandı. Tanı anında yüksek riskli2 olarak belirlenen hastalarda tahmin edilen 
sağ kalım süresinin anlamlı olarak daha düşük hesaplandı (191,5±12,4 aya karşın 293,5±18,8 ay, p=0.001).
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Sonuç: 

Pol�s�tem�a vera genel popülasyondan daha az beklense de 
uzundur

arzetmekted�r3,4. Bu yüzden hastalar
yönet�m�, �laç yan etk�ler�n�n tak�b�

Anahtar Sözcükler: 
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Kronik Lenfositik Lösemi ile Hematolojik ve Solid Malignitelerin Birlikteliği: 
Tek Merkez Deneyimi

Müzeyyen Aslaner Ak¹, Şehmus Ertop¹
¹Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği,Zonguldak

Amaç: 

Kronik lenfositik lösemi (KLL) insidansı yaşla birlikte artar. KLL’de sekonder malignitelerin (solid ve hematolojik 
maligniteler) sıklığı daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Mide, kolon, meme ve böbrek karsinomları gibi geniş 
bir solid malignite spektrumu tarif edilmiştir. Yine KLL hastalarında, miyeloproliferatif neoplazmalar (MPN'ler), 
myelodisplastik sendrom (MDS), akut lösemi, multple myelom(MM) gibi farklı hematolojik malignitelerin, hastalığın 
seyri sırasında, öncesinde veya eş zamanlı meydana geldiği bildirilmiştir. Lenfoproliferatif ve miyeloproliferatif 
bozukluğun aynı anda ortaya çıkması ise oldukça nadirdir. Buradaki amacımız kliniğimizde 2013-2021 tarihleri arasında 
takipli olan KLL hastalarımızdaki hematolojik /solid malignite varlığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 

2013-2021 yılları arasında kliniğimizde KLL tanısı ile izlemde olan tanı yaşları 51 ile 84 arasında değişen 7’sı erkek, 5’i 
kadın 12 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

7’sı erkek,5’i kadın toplam 12 hastamızın 7’sinde solid malignite, 3’ünde hematolojik malignite var iken 2 hastada ise 
hem solid malignite hem de hematolojik malignite mevcuttu(tablo-1).7 hastada KLL tanısından önce solid malignite tanısı 
ile birlikte kemoterapi ve/veya radyoterapi öyküsü mevcut iken; 2 hasta KLL’den sonra solid malignite tanısı almıştı. 3 
hasta KLL tanısından önce, 1 hasta KLL tanısından sonra, 1 hasta ise KLL ile eş zamanlı hematolojik malignite tanısı 
almıştı.
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Tartışma ve Sonuç: 

KLL hastalarında özellikle cilt, meme, prostat ve akciğer gibi solid malignitelerin görülme sıklığının normal popülasyona 
benzer olduğu bilinmektedir. KLL ile diğer malignitelerin birlikte görülmesinin nedenleri halen tartışmalıdır. KLL 
yönetimiyle ilgili en büyük zorluklardan biri, özellikle hematolojik ve solid malignite gibi ikincil hastalıkların gelişme 
riskinin artmasıyla ilgilidir. Lösemi ve kemoterapötik tedavilerin neden olduğu immünosupresyonun, bireye özgü genetik 
özelliklerin ve bazı risk faktörlerinin (sigara ve güneş ışığına maruz kalma gibi) bu ikincil malignitelerin ortaya çıkmasını 
kolaylaştırmada anahtar rolü olduğu düşünülmektedir. Olası ikincil malignitelerin ortaya çıkışını ve tedavisini izlemek 
amacıyla KLL hastalarının daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: kronik lenfositik lösemi, solid malignite, hematolojik malignite, myelodisplastik  sendrom  prostat ca
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Tablo-

Hasta no C�ns�yet

K/E

Hematoloj�k 

mal�gn�te

(HM)

tar�h

Sol�d mal�gn�te

(SM)

SM tar�h

1 83 K 2014 Kutanöz plazmos�tom 2011

2 76 E 2018 MM 2019 ProstatCa 2012

3 61 E 2013 ET 2010

4 76 K 2020 MDS 2020 Serv�ksCa 2011

5 74 E 2013 SkucellCa 2014

6 76 K 2013 MemeCa 2010

7 65 E 2013 ProstatCa 2019

8 82 K 2015 OverCa 2002

9 59 K 2018 Tro�dpap�lCa 2010

10 62 E 2014 MesaneCa 2012

11 84 E 2019 ProstatCa 2017

12 51 E 2019 KML 2013

MM:Multple myelom,ET:Esans�yel trombos�toz,MDS.myelod�splast�k sendrom; KML:kron�k myelo�d lösem�
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ELTROMBOPAG’E YANIT ALINAMAYAN ROMİPLOSTİMLE TEDAVİ 
EDİLEN REFRAKTER İMMÜN TROMBOSİTOPENİ OLGUSU 

45

Giriş: Trombositlerin antikor aracılı yıkımına bağlı olarak trombositopeniye neden olan edinsel bozukluğa immün 
trombositopeni (İTP) denir. Bu otoantikorların özellikle immunglobulin G tipi olduğu ve glikoprotein IIb/IIIa (GPIIb/
IIIa) gibi trombosit membran glikoproteinlerine karşı üretildiği düşünülmektedir. İTP tanısı alan hastaların çoğu 
asemptomatik seyreder, ancak; ciddi gastrointestinal sistem kanamaları, intrakraniyal kanamalar gibi ölümcül 
komplikasyonlar ile başvurabilirler. Günümüzde steroidler, intravenöz immünoglobulin (IVIG) infüzyonu, anti-CD20 
antikoru rituksimab ve trombopoietin (TPO) reseptör agonistleri medikal , splenektomi ise cerrahi tedavi seçenekleri 
arasındadır. Bununla birlikte, herhangi bir yanıt elde edilmediğinde veya bir TPO-reseptör agonisti ile advers olaylar 
meydana geldiğinde bunların sıralı kullanımının değeri net olarak belirlenmemiştir. Splenektomi sonrası TPO reseptör 
agonistlerinden oral olarak kullanılan eltrombopag’e yanıt alınamayan bir hastada diğer TPO agonisti romiplostimle 
başarıyla tedavi edilen refrakter İTP’li bir hastayı sunuyoruz.

Olgu: 61 yaşında kadın hasta, Ağustos 2017 tarihinde kollarda ve bacaklarda yaygın ekimoz ile başvuruyor. Hastanın 
bu morluklarının son bir hafta içinde olduğu öğreniliyor, ek başka bir hastalık ve kullandığı ilaç bulunmayan hastanın 
fizik muayenesinde ekimozlar dışında patolojik bir bulgusu yok. Hastanın yapılan kan tetkiklerinde hb:12 g/dl 
WBC:3900 bin u/L nötrofil: 2390 bin u/L Plt:4.000 bin u/L olarak gelmesi üzerine hasta servise yatırıldı. Hastanın ilk 
olarak periferik yayması yapıldı. Atipik hücre görülmedi; trombosit sayısı hemogram ile uyumluydu. Trombositopeni 
nedenleri için geniş hepatit panel, TORCH paneli, romatolojik panel gönderildi. Hepsi negatif sonuçlandı. Hastaya 
abdomen usg çekildi; dalak 110 mm idi ve patolojik lenfadenopati izlenmedi. Hastaya ITP tanısı ile 1 gr/kg’dan IVIG 
verildi. Sonrasında 1 mg/kg ‘dan steroid başlandı. Hastanın plt değerleri 60.000 olması üzerine hasta poliklinik 
kontrolü önerilerek steroid tedavisi altında taburcu edildi. Hasta bir süre steroid ile izlendikten sonra tedavi kesildi. 
Takiplerinde plt değerleri 50-70.000 civarında seyretti. Hasta 4 ay sonra tekrar polikliniğimize ekimoz ile başvurdu 
ve plt:8000 olması ve diş eti kanaması da olması nedeniyle hastaya IVIG ve steroid tedavisi başlandı. Hastaya nüks 
olması nedeniyle splenektomi önerildi ancak hasta ve yakınları kabul etmedi. Bunun üzerine hastaya eltrombopag 
tedavisi başlandı; hasta bir süre bu tedavi ile izlendi ve plt değerleri bir süre   30-

50.000 arasında takip edildi. Hasta Şubat 2020’de burun kanaması ile başvurdu. Plt:4000 olan hastaya IVIG ve 
steroid tedavisi sonrası splenektomi önerildi; yine kabul edilmedi. Hastaya haftalık Rituksimab tedavisi başlandı. 
Eltrombopag tedavisine de devam edildi. Sonrasında takipleri devam ederken Nisan 2020’de tekrar plt değeri 8000 
ile geldi. IVIG ve steroid verildi; eltrombopag devam edildi. Hasta Eylül 2020’de plt değeri 9000 olarak gelince 
hastaya romıplostim tedavisi başlanmasına karar verildi. Hasta Eylül 2020’den itibaren haftada 250 mcg romıplostim 
kullanıyor ve hastanın plt değerleri 30-50.000 arasında seyrediyor. Hastanın takibi kliiğimizde devam ediyor.

Derya Deniz Kürekçi1, Aslı Odabaşı Giden1, M.Hilmi Atay1, Engin Kelkitli1 
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı Samsun
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Tartışma: ITP �ç�n mevcut TPO-reseptör agon�stler� arasında rom�plost�m, eltrombopag 
ve avatrombopag bulunur. 2019 Amer�kan Hematoloj� Derneğ� (ASH) kılavuzu, tek b�r TPO-RA terc�h�n� 
�fade etmez ve hasta terc�hler�ne dayalı olarak rom�plost�m veya eltrombopag arasında b�r seç�m öner�r. 
Rom�plost�m: 1-10 mg/kg dozlarında, haftada b�r, c�lt altı enjeks�yon şekl�nde kullanılır. Yanıt 1-4 haftada 
ortaya çıkar, �laç devam ed�ld�ğ� sürece yanıt korunur. L�teratürde sıralı kullanımı �le �lg�l� ortanca yaşı 49 
olan 32 ‘s� kadın 19 erkek 51 pr�mer ITP er�şk�n hasta çeş�tl� nedenlerle rom�plost�m ve ardından eltrombopag 
�le tedav� ed�lm�ş. Eltrombopag'a yanıt oranı %67 (n = 35) tam yanıt dah�l olmak üzere %80 (41/51) �d�. 
Ortalama 14 aylık b�r tak�pten sonra 31 hasta yanıtlarını sürdürdüğü gözlenm�ş. Eltrombopag sonrası haftada 
250 mcg rom�plost�mle yanıt aldığımız refrakter ITP hastamızın yanıtı 12 aydır halen devam 
etmekted�r.B�z�m olgumuz refrakter İTP hastalığına �y� b�r örnek teşk�l etmekte olup TPO reseptör agon�st� 
preperatının değ�şt�r�lmes� �le başarılı b�r şek�lde tedav� ed�lm�şt�r. Günümüzde tedav� kararlarına rehberl�k 
edecek mevcut kanıtların azlığı neden�yle TPO reseptör agon�st� eltrombopag �le yanıt alınamayan 
refrakter ITP hastalarında rom�plost�mle yanıt alınab�leceğ�n� göstermek amacıyla olgumuzu paylaştık. 
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İMMÜN TROMBOSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN TÜBERKÜLOZ OLGUSU

Esra Cengiz1, Ferda Can1, Tekin Güney2 
1 TC Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi 
2 SBÜ Ankara Şehir Hastanesi 

Giriş
Tüberkülozda anemi, lökositoz, monositoz, lenfopeni, lökopeni, trombositopeni, trombositoz, lökomoid reaksiyonlar ve 
pansitopeni görülebilir, ancak ciddi trombositopeni ve tüberkülozun immün trombositopeni ile prezente olması nadirdir. 
Bu olguda immüntrombositopeni ile prezente olan bir tüberküloz olgusu sunulacaktır.
Vaka
23 yaşında Somalili erkek hasta karın ağrısı, hematüri ve diş eti kanaması ile acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 
trombosit sayısı 5 x 109/L saptandı. Periferik yaymasında nadir trombosit izlendi. Hastaya immün trombositopeni ön 
tanısıyla 1 mg/kg/gün metilprednizolon başlandı. Etiyolojiye yönelik çekilen abdomen ultrasonografide dalak normal, 
paraaortik ve iliak zincirde 39x17 mm boyutlarında çok sayıda büyümüş lenf nodları, sol psoas kasında yaklaşık 93x48 
mm’lik bir alanda kalınlık artışı ve heterojen görünüm izlenmiş olup bu alan içerisinde büyüğü 68x36 mm boyutlarında 
yoğun içerikli alanlar izlendi. Çekilen toraks abdomen bilgisayarlı tomografide mediastende sağ hiler lokalizasyonda 
10x7 mm boyutlarında lenf nodu, sağ akciğerde apikal segment düzeyinde 4 mm, sağ akciğer alt lob superior segment 
düzeyinde periferde 5 mm, solda lingular segment düzeyinde perifissüral 2 mm, solda alt lob posterior bazal segmentte. 3 
mm nodüler lezyonlar; paraaortik alanda multiple sayıda yer yer konglomerasyon gösteren büyüğü 21x13 mm 
boyutlarında olmak üzere lenf nodu, aortokaval lokalizasyonunda 26x13 mm lenf nodu izlendi. Psoas kası düzeyinde 
içerisinde hava değerleri de olan periferi hiperdens görünümde büyüğü 75x30 mm boyutunda olmak üzere 3-4 adet abse 
ile uyumlu görünüm izlendi. Ve multiple mayi kolleksiyonları izlendi. Psoas absesi saptanan hasta tüberküloz açısından 
enfeksiyon hastalıklarına danışıldı. Steroid tedavisi ile trombosit sayısı 230x 109/L olan hastanın tüberküloz şüphesi 
nedeniyle steroid dozu 0.5 mg/kg/gün dozuna düşüldü.
Enfeksiyon hastalıkları önerisi ile psoas absesinden örnek alınarak kültür, arb, tbc pcr gönderildi. Quantiferon testi 
çalışıldı, pozitif olarak sonuçlandı. Hastaya enfeksiyon hastalıkları önerisiyle antitüberküloz tedavi başlandı. Steroid 
hızlıca azaltılmakta olan hasta takibe devam etmektedir.
Tartışma-Sonuç:
Kılavuzlarda immün trombositopenisi mevcut tüm hastaların eşlik eden hepatit C ve HIV açısından taranması 
önerilmektedir. Bununla birlikte, immün trombositopenili hastalar için tüberküloz taraması önerilmemektedir. Bu 
vakanın sonucuna dayanarak, özellikle hasta endemik bir bölgeden geliyorsa ve/veya lenfadenopati ve psoas absesi gibi 
bulguları varsa, etyolojide tüberküloz da düşünülmelidir.F
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