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G‹R‹ﬁ
Yüksek doz kemoterapi (YDK) ve radyoterapi
(RT) kan ve kemik ili¤i transplantasyonu (KK‹T) öncesinde mevcut hastal›¤› yok etmek, yeni ürüne yer
açmak ve immunosupresyon yapmak amac›yla yap›lan haz›rlama rejiminin (HR) birer parças›d›r.
Bugüne kadar HR olarak de¤iﬂik yo¤unlukta YDK
ve RT kullan›lmas›na karﬂ›n hastal›klara özgü ideal HR aray›ﬂ çabalar› devam etmektedir.(1). ‹deal
bir HR’ de en yüksek tümör y›k›m› yan›nda en düﬂük toksisite gözetilir.
RASYONEL
Otolog ve Allojeneik KK‹T’ lar›nda HR’ nin kullan›m amaçlar› farkl›d›r. Otolog koﬂulda altta yatan hastal›¤›n eradike edilmesi (maksimal sitoredüksiyon) ve dolay›s›yla HR’ nin yo¤un olmas›
önemlidir. Buna karﬂ›n allojeneik koﬂulda buna ek
olarak hostun immunolojik bariyerini k›rmak (immunosupresyon) ve yeni ürüne yer açmak da
amaçlanmaktad›r. Son dekada kadar malignitelerde kür elde etmek için HR’ lerinin yo¤unlu¤unu
artt›rmak amaçlanm›ﬂt›r.Ancak yo¤unlu¤u art›r›lan rejimler kürabiliteyi art›rmad›¤› gibi tersine
toksisiteleri davet etmiﬂtir.
Di¤er taraftan bir çok antineoplastik ajan›n dozu – hematolojik ve nonhematolojik toksisitelerinin
birbirlerine çok yak›n olmas› nedeniyle – yeterince
art›r›lamam›ﬂt›r. Bu nedenle son dekadda düﬂük
yo¤unluklu rejimler allojeneik koﬂulda alternatif
HR’ leri olarak transplant merkezlerinde büyük ilgi görmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bir baﬂka alternatif HR’i
ise radiolabeled monoklonal antikorlar›n kullan›ld›¤› targeted (hedeflenmiﬂ) radyoterapidir. Bu ﬂekilde hem yüksek doz RT vermek hem de toksisite-

yi minimal tutmak mümkün olabilmektedir.
YÜKSEK DOZ KEMOTERAP‹ (YDK)
Tümörlerde ve antineoplastik ajanlarda doz-cevap iliﬂkisinin ortaya konmas›yla birlikte YDK ve
KK‹T 1980’ li y›llardan sonra gittikçe artan bir ﬂekilde uygulanmaktad›r.
Tan›m
Birim zamanda birim yüzeye verilen antineoplastik ilaç dozuna "doz yo¤unlu¤u" ad› verilir. Doz
yo¤unlu¤u mg / m2 / hafta olarak belirtilir. Kombinasyon yap›ld›¤›nda her ilaca ait de¤er ayr› ayr›
hesaplanarak toplan›r. Doz yo¤unlu¤u, ya ilac›n
dozu artt›r›larak ya da verilme siklüsü k›salt›larak
art›r›labilinir. ‹laç dozunun % 25 –75 art›r›lmas› ile
oluﬂan myelotoksisite kök hücre deste¤i olmaks›z›n sadece hematopoietik büyüme faktörleriyle önlenebilirken daha yüksek dozlarda kök hücre deste¤ine ihtiyaç vard›r. YDK’ nin kabul edilmiﬂ tam
bir tan›m› olmamakla birlikte s›kl›kla konvansiyonel dozun 3 kat› veya fazlas› kadar doz kastedilir
(2). Bir baﬂka tan›ma göre de; kök hücre desteksiz
olarak verildi¤inde, nötrofil say›s›n› 3 hafta veya
daha uzun süre < 1000 / mm3 olarak bask›layan
doz yüksek dozdur. YDK’ de ajanlar peak ilaç düzeyi elde etmek amac›yla pulsed olarak verilirler.
‹laç Seçimi
YDK’ de kullan›lacak antineoplastik ilaçlar›n
doz-cevap e¤rileri dik yada dike yak›n olmal›d›r. Bu
maksimum tolere edilen dozun (MTD) standart doza (SD) bölünmesiyle elde edilir. MTD / SD oran› tiotepa için 30, di¤er alkilleyiciler için 4-10 ve mitomisin için 2 – 3’ tür. Alkilleyici ajanlar›n doz s›n›r-

75

ARPACI F.

Yüksek Doz Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulamas›

lay›c› etkilerinden myelotoksisite, nonmyelotoksik
doz s›n›rlay›c› etkileyicilerinden daha önce görüldü¤ü için alkilleyiciler YDK için ideal ajanlard›r.
Buna karﬂ›n cisplatin, 5FU gibi antineoplastikler,
MTD / SD oranlar›n›n <2 olmas› ve nonmyelotoksik doz s›n›rlay›c› etkilerinin ön planda olmalar›
nedeniyle YDK için uygun de¤ildir.
YDK’ de seçilen antineoplastikler d›ﬂ›nda tümörün kendisinin de önemi vard›r. YDK’ ye en uygun
tümörler kemoterapiye sensitif, ilaç direncinin olmad›¤› yada en az oldu¤u ve tümör kitlesinin de az
oldu¤u olgulard›r.(3).
YDK’ de antineoplastikler kombine edilirken ﬂu
noktalara dikkat etmelidir:
1. Antineoplastikler kullan›lacak tümörde etkin
olmal›.
2. Doz / cevap e¤rileri dik olmal›
3. MTD / SD oranlar› büyük olmal›
4. Toksisiteleri additif olmamal›
5. Çapraz direnç olmamal›d›r.

Yüksek Doz Kemoterapi Rejimleri
Sadece de¤iﬂik antineoplastik ajanlar›n kombine olarak kullan›ld›¤› ve RT içermeyen HR’leri birkaç nedenle birçok merkezce tercih edilmektedir.
Sebeplerin baﬂ›nda merkezlerin bir bölümünde RT
olanaklar›n›n bulunmamas› yada yeterince geliﬂmemiﬂ olmas› gelir. ‹kinci neden RT ile özellikle
tüm beden ›ﬂ›nlamas› ile birlikte akut ve kronik
toksisitelerin daha fazla görülmesidir. Bir baﬂka
önemli bir neden de bir çok hastan›n önceden RT
almas›d›r. En s›k kullan›lan YDK rejimleri Tablo
2’de gösterilmiﬂtir.
Hastan›n Haz›rlanmas› ve YDK’n›n Uygulanmas›
YDK alacak olan hastalar›n performanslar›n›n
iyi olmas› gerekmektedir.
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Genellikle performans skorlar›n›n ECOG 0,1,2
olmas› YDK’ yi iyi tolere etmeleri aç›s›ndan önemlidir. Hastalar›n yaﬂlar› da önem verilmesi gereken
bir di¤er noktad›r. Otolog nakiller için genellikle ≤
60 yaﬂ, allojeneik nakiller için ise ≤ 50 yaﬂ s›n›r
yaﬂlar olarak kabul edilmektedir. Son y›llarda düﬂük yo¤unlukta (Non myeloablatif) HR’ lerinin uygulanmas›yla daha ileri yaﬂlardaki hastalara nakil
yapmak mümkün hale gelmiﬂtir. YDK alacak hastalar›n organ fonksiyonlar›n›n iyi olmas› gereklidir.
Karaci¤er fonksiyonlar› aç›s›ndan total bilirubin <
2mg, GOT,GPT ve alkalen fosfataz de¤erlerinin ≤ 3x
Normal de¤er olmas›, kardiyovasküler sistem aç›s›ndan ejeksiyon fraksiyonunun > % 45 ve pulmoner fonksiyonlar aç›s›ndan da DLCO > % 60 ve
FEV1 FVC > % 75 olmas› zorunludur. YDK alacak
hastalar›n hayat beklentilerinin en az 6 ay olmas›
gerekir. Aktif enfeksiyonlu olgulara da YDK uygulanmaz. Transplant öncesi organ fonksiyonlar› tam
olarak de¤erlendirilen hastalara uygun YDK rejimi
seçilir. YDK’de antineoplastik ilaçlar 1 ya da 6-8
gün içinde k›sa süreli, uzun süreli ya da 24 saatlik
infüzyonlar ﬂeklinde hastaya verilir. ‹nfüzyondan 1
gün önce baﬂlayan ve 1-2 gün sonra da devam edecek ﬂekilde hastaya hidrasyon yap›l›r. Hidrasyona
gerekti¤i kadar K+, MgSO4, HCO3 eklenebilir. Forse
diürez için furosemid verilir. YDK’ den 30 dakika
önce ve 2 saat sonra antiemetik+steroid + antihistaminik + diazepam ile bulant›ya karﬂ› premedikasyon yap›l›r. E¤er YDK rejiminde siklofosfamid
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ya da ifosfamid kullan›l›yorsa üreepitelyal toksik
etkiyi önlemek için kullan›lan günlük dozun %
120-160 ' › kadar ürometeksan (Mesna) günlük tedaviye eklenir. Mesna’n›n % 25’ i IV puﬂe, kalan %
75’ i ise devaml› infüzyonla verilir ve son siklofosfamid ya da ifosfamid dozundan 1 gün sonra da
Mesna infüzyonuna devam edilir. YDK bittikten
sonra 1 ya da 2 gün boyunca hasta istirahat eder.
Bu sürede hidrasyon devam eder ancak hastaya
kemoterapi yap›lmaz. ‹stirahat süresi genellikle 1
gündür. Ancak son gün etoposid gibi yar›lanma
süresi 36-48 saati bulan bir antineoplastik ilaç verildiyse istirahat süresinin 2 gün olmas› daha uygundur.
RADYOTERAP‹
HR’nin bir parças› olarak s›kl›kla tüm beden
›ﬂ›nlamas› (TBI) kullan›lmaktad›r. RT bazen de
HR’den ba¤›ms›z olarak nakilden sonra tutulmuﬂ
alan RT’si ﬂeklinde lokal olarak da yap›labilir.
Tüm Beden Iﬂ›nlamas› (TBI)
TBI eksternal ›ﬂ›n kullan›larak malignitenin sistemik tedavisidir. TBI’ n›n sistemik ilaç tedavisinden fark›; tedaviye dirençli vücut s›¤›naklar›n›n
(testis ve beyin gibi) olmamas›, dirençli hücresel
mutantlar›n yani klonal direncin ortaya ç›k›ﬂ›n›n
ilaçlara göre daha seyrek olmas›, hipoksi ve repopulasyonun daha az problem ç›karmas› ve kantitatif radyasyon dozimetrenin yüksek güvenilirlili¤idir. KK‹T için uygulanan TBI’ daki amaç; malign
hücreleri ortadan kald›rmak, hastan›n kendi kemik ili¤i hücrelerini ortadan kald›rmak, verilecek
donör kaynakl› kemik ili¤i hücrelerine yer açmak
ve transplante edilen kemik ili¤i greftinin tutmas›n› sa¤lamak için gerekli olan immunosupresyonu
gerçekleﬂtirmektir. Son 30 y›l içinde immunosupresyon ve tümör eradikasyonu temel al›narak de¤iﬂik TBI teknikleri geliﬂtirilmiﬂtir. Klinik kullan›mda
TBI ile verilebilecek maksimum radyasyon dozu
14-15 Gy’ i geçmez.(4). TBI uygulamas›nda kullan›lan cihaz, doz-fraksiyon ve ›ﬂ›nlama pozisyonlar›
ile teknikleri de¤iﬂik merkezlere göre farkl›l›klar
göstermektedir. Iﬂ›nlama cihaz› olarak Co-60 (1,25
Mev), çift Co-60 (4-6 Mev) veya 10-25 Mev x ›ﬂ›n›
gücünde lineer akseleratör kullan›labilir. Co-60 ,
›n en önemli avantaj› çok homojen radyasyon verebilmesi baz› hasta hareketlerine izin verebilmesidir. Ancak düﬂük h›zda 8cGy / dakika radyasyon
vermesi ve organlara shield yapmay› zorlaﬂt›rmas›
dezavantajlar›d›r. Birçok merkez lineer akseleratör
kullanarak TBI yapmaktad›r. Bu ﬂekilde 40cGy /
dak. veya daha yüksek dozda radyasyon vermek
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mümkün olabilmektedir. Ayr›ca bu cihazda akci¤ere shielding yapmak daha kolay olmakta bu da
pulmoner toksisiteyi azaltmaktad›r. Hasta pozisyonu olarak arka - ön / ön - arka, arka-ön / ön arka/ ve her iki yan, her iki yan yatar ayakta veya
oturur ﬂekilde uygulamalar yap›labilir.(5). S›kl›kla
600, 750, 800, 1000, 1320 cGy’lik total dozlar;
1,3,4,6,11 fraksiyonda ve 1,3,4,6 günde verilebililir. Günde bir uygulama yan›nda iki uygulaman›n
yap›ld›¤› hiperfraksiyone uygulamalar daha fazla
tercih edilmektedir. Tümör hücre populasyonlar›
hipoksiktir ve bu nedenle radyorezistand›r. Hiperfraksiyone TBI’ da hedef, normal doku ve organlara
en az zarar› vererek tümör eradikasyonunu sa¤layacak maksimal dozu vermektir. Fraksiyonlar aras›ndaki sürede hipoksik hücreler reoksijone olur
ve radyasyona daha duyarl› hale gelirler. Böylece
maksimal sitoredüksiyon ve immunosupresyon yap›larak HR’ ne katk›da bulunulur. TBI’ da merkezlere göre dakikada verilen doz oranlar›
2,5,7,8,12,26,42,45 cGy aras›nda de¤iﬂiklikler
gösterebilir. Baz› merkezlerde kompansatuar filtreler, boluslar kullan›labilir. Transplantasyon TBI’
dan genellikle 24-72 saat sonra yap›l›r. TBI’ n›n
kritik organlara ve dokulara verdi¤i radyasyon hasar› oldukça önemlidir. TBI toksisiteleri hayat› tehdit edici olabilir (pnömoni, nefrit, VOD gibi) veya
uzun vadeli hasarlara (geliﬂme gerili¤i, kardiak hasar) yol açabilir. TBI’ n›n yan etkileri genellikle "geç
oluﬂan" tipte olup fraksiyon büyüklü¤üyle ve doz
h›z›yla yak›n iliﬂkilidir.
TBI ‹çin Hastan›n Haz›rlanmas›
TBI gününde 2 gün önce in vivo doz ölçümleri
için hasta RT merkezine gelir. Burada total doz,
fraksiyon, doz h›z› gibi hesaplamalar yap›l›r. TBI
günü hastan›n damar yolu aç›l›r ve tedaviden 30
dakika önce antiemetik ve antiödem (deksametazan) ile premedikasyon yap›l›r. TBI için deneyimli
Radyasyon onkolo¤u, Radyasyon biolo¤u ve fizikçisi olan ve sofistike imkanlar› bulunan bir merkez
gereklidir. Oda, materyal ve ilgili kiﬂilerin maksimum temizlik ve sterilizasyon koﬂullar›na uygun
olmas› zorunludur.
Lokal RT
TBI ile verilebilecek maksimum radyasyon dozu
14-15 Gy’ i geçemez. Fraksiyone TBI dozunu 12
Gy’ in üzerine ç›karmak relaps h›z›n› azaltmakta
ancak toksisiteyi art›rarak hastal›ks›z yada toplam
sürvide bir uzama yapmamaktad›r.(6). Dolay›s›yla
TBI’ n›n yaln›z baﬂ›na sadece s›n›rl› say›da radyosensitif kanser hücresini sterilize etmesi beklenir.
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t›r (7). Bu ﬂekilde geçici ya da kal›c› chimerism
oluﬂturularak greftin antitümör etkisi canl› tutularak (adoptif immunoterapi) tümör relaps› azalt›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Di¤er taraftan HR’nin yo¤unlu¤u az oldu¤u için toksisiteler azalmakta veya
trasplantla iliﬂkili mortalite düﬂmektedir. Bu yöntemle daha ileri yaﬂl› (>50) ve genel durumu ablatif HR’ lerini kald›ramayacak hastalara nakil yapmak mümkün olabilmektedir. Nonmyeloablatif HR’
lerinde TBI dozu ve YDK subablatif dozlarda ayr›
ayr› ya da kombine olarak verilir. Kemoterapi rejimlerinin ço¤u fludarabin esasl› rejimlerdir.
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YÜKSEK DOZ KEMOTERAP‹ + TÜM BEDEN
IﬁINLAMASI
TBI s›kl›kla siklofosfamid ile (TBI + CY), Siklofosfamid + etoposidle (TBI + CY+E) Siklofosfamid +
ara – c (TBI + Cy + ara-C) veya melfelanla (TBI +
Mel) kombine edilerek kullan›l›r. CY orijinal olarak
TBI öncesinde verilir. Tablo 3) sonras›nda kullanan
merkezler de vard›r. Bu rejim akut ve kronik lösemilerde standart HR’ i olarak kabul edilmektedir.
(Cy:120 mg / kg, TBI:12 Gy, 6 fraksiyon)
NONMYELOABLAT‹F REJ‹MLER
Son 5 y›ld›r allojeneik KK‹T’de HR’nin dozunu
art›rarak maksimum tümör eradikasyonu yapmak
yerine strateji de¤iﬂikli¤i yap›larak hostun hücrelerinin bir k›sm›n›n kalmas› sa¤lanarak bu hücrelerin graft için uyar›c› bir hedef olmas› amaçlanm›ﬂ-
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