
 

 

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ 

 

1. ALL Tanı 

a. Öykü ve Fizik Muayene   

Yakınmaların süresi genellikle birkaç haftadır, nadiren birkaç ay olabilir. Hastaların 

%5 kadarı asemptomatik olup rastlantısal tanı alabilir. Klinik bulgular; lösemik 

hücrelerin infiltrasyonu ve lösemi hücrelerinden salınan sitokinlerin (IL-1, IL-6, TNF-

α) sistemik etkisi nedeniyle olur.  

• Kemik iliği infiltrasyonu: Sternum ve tibia üzerinde kemik hassasiyeti, 

solukluk, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı, efor kısıtlılığı, ateş, 

tekrarlayan veya oral kandida gibi alışılmışın dışında enfeksiyonlar, 

peteşi, ekimoz, ve burun/ diş eti kanamaları gibi mukozal kanamalar. 

• Ekstramedüller tutulum:  

○ Retiküloendotelyal sistem: Hepatomegali, splenomegali, 

lenfadenopati 

○ Santral sinir sistemi: Baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, kusma, 

ense sertliği, kraniyal sinir felci (fasiyal, abducens, okulomotor), 

konvülziyon, koma, halüsinasyon, nistagmus, aşırı yeme, spinal 

kord kompresyonu 

○ Solunum sistemi: Nefes darlığı ( mediastinel kitle ve/veya 

lökostaz ilişkili) 

○ Göz: Retinal kanama (en sık), hipopiyon, ani görme kaybı, 

görmede bulanıklık, fotofobi, göz ağrısı, konjunktivit 

○ Testis: Testiste ağrısız büyüme/ ele gelen kitle 

○ İskelet sistemi: Kemik/eklem ağrısı (gezici), artrit, yürümede 

güçlük/yürümeyi reddetme 

○ Böbrek tutulumu: USG’de nefromegali (lösemik infiltrasyon, 

hiperürisemi, kanama ya da piyelonefrit nedenli olabilir) 

○ Lökostaz: Baş ağrısı, inme, nefes darlığı 

○ Deri tutulumu: nadir, özellikle konjenital lösemide görülür. Plak 

veya nodül şeklinde eritemli veya morumsu görünüm  

○ Diğer: Dissemine intravasküler koagülasyon, Miculicz 

sendromu, priapizm, anüri, akut batın 

• Sitokinlerin sistemik etkisi: Halsizlik, yorgunluk, ateş, bulantı 

• Fizik muayenede lenfadenopati, splenomegali ve/veya hepatomegali 

varlığı hastaların yaklaşık %20'sinde bulunabilir. Gastrointestinal 

tutulumdan kaynaklanan abdominal kitleler veya kraniyal sinir 



 

 

tutulumundan kaynaklanan çene uyuşması, matür B-ALL'yi daha fazla 

düşündürür. 

Çocukluk çağında en sık başvuru bulguları; hepatomegali, splenomegali, solukluk, 

ateş, kolay morarmadır. Erişkinde ise; sıklıkla ani başlayan non-spesifik bulgular 

söz konudur. Bulgular; anemi, lökopeni, lökositoz veya trombositopeniye bağlı 

olabilir. Olguların yarısında semptomlar, lösemi tanısından hemen önce ye da son 

üç ay içersinde mevcuttur. En sık yakınmalar halsizlik ve yorgunluktur. 

 

b. Morfolojik değerlendirme  

Morfolojik değerlendirme kemik iliğinden yapılmalıdır. Periferik kanda blast 

olmayabilir ve lösemi tanısı kemik iliğinden konmalıdır. Tanı için B ve T lenfoblastlar 

ekstramedüller bölgede ya da kemik iliğinde %20 üzerinde bulunabilir. Ayrıca 

lenfoblastik lenfomalar da (blat oranı<%5) artik ALL grubu içinde 

sınflandırılmaktadır. Aspirasyon yaymaları  EDTA’lı veya heparinli tüplere alınan 

örneklerden hazırlanmamalıdır. 

Sitokimyasal boyalar:  

• PAS: Lenfoblastların yaklaşık yarısı PAS ile boyanır. 

• TdT: Terminal deoksinükleotil transferaz nükleer bir enzimdir. 

Lenfoblastlarda %90 oranında bulunur ve anti-TdT ile boyanma görülür. 

Önemli bir belirteçtir. 

• Myeloperoksidaz, sudan black, klorasetat esteraz ve nonspesifik 

esterazlar ile boyanma görülmez. 

c. İmmünofenotipleme  

Akım sitometri ile immünfenotipleme yapılması ile tanı kesinleştirilir. Kemik 

iliğinden ilk alınan örnek EDTA’lı tüpe ayrılarak yapılır.  

Belirteçler: B lenfositler için CD19, CD20, CD21, CD22, CD24, HLA-DR ve T 

lenfositler için CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 belirteçleri kullanılır.  

ALL, immünofenotipe göre, pre B-ALL, matür B-ALL ve T-ALL'yi içeren genel 

olarak üç gruba ayrılır. 

Çocuklarda, B-ALL, vakaların yaklaşık %88'ini oluştururken erişkinlerde, %75'ini 

temsil eder. Kalan %25'i ise T-ALL'yi oluşturur. 

B-Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma 

CD19, cCD79a, cCD22 neredeyse her zaman pozitiftir. CD10, sCD22, PAX5 ve 

TdT ekspresyonu görülebilir. CD20 ve CD34 değişkendir. 

Çoğu çalışmada CD20 eksprese eden blastların %20 veya daha fazlası 

kullanılmasına rağmen, CD20 pozitifliğinin tanımı belirsizdir. Yetişkinlerde B-ALL 



 

 

vakalarının %50'sinde, matür B-ALL vakalarında daha yüksek sıklıkta (>%80) 

CD20 pozitifliği gözlenir. 

B lenfoblastlarını hematogonlardan (B hücresi öncüleri) ayırt etmek önemlidir 

Hematogonlar genellikle CD10, CD81 ve CD38 ile değerlendirilir. 

• Pro-B hücreli ALL: (CD10-, CD19+, TdT+) 

• Erken Pre B Hücreli ALL (Common ALL): (CD34+, TdT+, CD10+, 

CD19+)  

CD34+, terminal deoksinükleotidil transferazın (TdT), 

CD19/CD22/CD79a'nın ekspresyonu ve CD10'un (önceden ortak ALL 

antijeni olarak adlandırılır) veya yüzey immünoglobulinlerinin yokluğu ile 

karakterize edilir. CD10 negatifliği, KMT2A yeniden düzenlenmesi ve kötü 

prognoz ile ilişkilidir. 

• Pre-B-ALL (TdT+/-, CD10+/-, cIgM+/-, CD34+/-)  

Sitoplazmik immünoglobulinlerin ve CD10/CD19/CD22/CD79a 

ekspresyonunun varlığı ile karakterizedir. Daha önceden tanı sırasında 

CD10 ekspresyonuna göre yaygın B-ALL olarak adlandırılıyordu.  

• Matür B-ALL (sIgM+, TdT-/+, CD34-/+)  

Yüzey immünoglobulinleri ve klonal lambda veya kappa hafif zincirleri için 

pozitiflik gösterir ve TdT için genelikle negatiftir 

 

Spesifik Sitogenetik Anomalilerin İmmunfenotipik Özellikleri  
 

t(9;22)(q34.1;q11.2) ile olan B-ALL 

p210 veya p190 transkript olabilen BCR ABL1 füzyonu ile sonuçlanan bir translokasyon t(9;22) 

mevcudiyeti. B-ALL ve yetişkinlerin vakalarının %25'ini ve pediatrik vakaların daha küçük bir 

kısmını (%2–4) oluşturur.  Bu alt tip çocuklarda yüksek riskli olarak kabul edilir. İmmunfenotip 

(miyeloid belirteçlerin sık birlikte ekspresyonu ile karakterize edilir. Yetişkinlerde 

CD19+,CD10+,TdT+ ile birlikte CD13 ve CD33 ve CD25 gibi myeloid belirteçlerin ekspresyonu 

sık görülmektedir. 

Hiperdiploidi 

Hiperdiploidi, lösemik hücrelerde yapısal sitogenetik değişikliklerin yokluğunda 50'den fazla 

kromozom bulunması olarak tanımlanır. Genellikle kromozom sayısı> 66 ’dır. En sık 4,14,21 

ve X kromozom polizomileri görülür. Çocuklarda vakaların >%90'ında kür sağlanabilir. Prognoz 

ile ilgili erişkinlerde yeterli veri bulunmamaktadır. İmmunfenotipik olarak CD 10+ CD 19+ CD 

34+ olup sıklıkla CD 45 negatiftir. 



 

 

t(v;11q23)  (KMT2A yeniden düzenlemesi) ile olan B-ALL 

 1 yaş altı bebeklerde en sık görülen alt tiptir. Yüksek WBC (> 100 × 109/l) ve santral sinir 

sistemi tutulumu tipiktir. Kötü prognozludur. İmmünofenotip olarak CD19+, CD10−,CD24− ve 

CD15+ dir. 100'den fazla füzyon ortağı vardır. 

t(12;21)(p13.2;q22.q) ile olan B-ALL 

ETV6-RUNX1 (eski adı TEL-AML1) çocukluk çağı B-ALL’nin %25'ini oluşturmaktadır. B ALL 

NOS'a benzer özellikte CD19+, CD10+, CD34+ ekspresyon ve CD13+’liği gösterir. Bu alt tip 

ile çok iyi bir prognoz taşır. Vakaların > %90' ında kür sağlanabilir. 

t(5;14)(q31.1;q32.1)  ile olan B-ALL 

IGH-IL3, eozinofili ve sıklıkla kemik iliğinde düşük blast oranı ile ilişkilidir. Prognoz B-ALL 

NOS vakalarına benzer.  B-ALL nin  <% 1 ’ini oluşturur 

t(1;19)(q23;p13.3); TCF3-PBX1 ile olan B-ALL 

Alternatif translokasyon t(17;19) TCF3-HLF ’i içerir. B-ALL vakalarının %6'sı için ve 

erişkinlerde daha az sıklıkta görünmektedir. Sıklıkla PAX-5 mutasyonları gösterirler. t(17;19) , 

t(1;19) B-ALL ’den CD34 negatifliği ve güçlü CD9-pozitifliği ile ayrılmaktadır. Birçok t(1;19) B 

ALL vakasında  BCL-6 ekspresyonu görülmektedir. Kötü prognozludur. Ancak güncel tedaviler 

ile prognozun diğer B-ALL vakalarına benzer görünmektedir. 

BCR-ABL benzeri B-ALL 

B-ALL vakalarının %10-25 ’ini oluşturur. Down sendromunda görülme sıklığı artar Philadelphia 

kromozomu t(9-22) yoktur. Kötü prognoz, yüksek lökosit sayısı ve MRD + liği  görülür. CRLF2, 

EPOR ve BCR dışı ABL (ABL2, PDGFRB, NTRK3, TYK2, CSF1R ve JAK2)  translokasyonları 

görülür. İmmunfenotipik olarak CD 10+ CD 19+  ekspresyonuna ek olarak CRLF2 

translokasyonunun protein ürünü lösemik hücreler tarafından güçlü bir şekilde eksprese edilir  

T-Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma 

T-lenfoblastik lösemi/lenfoma (T-ALL/T-LBL) , pediatrik vakaların yaklaşık %15'ini erişkin 

vakaların ise %25' ini oluşturur. Miyeloid lösemilerden farklı olarak, >%20 gibi belirlenmiş bir 

blast oran kriteri yoktur. T-ALL  ’de  B-ALL'den farklı olarak, alösemik kemik iliği iliği tutulumu 

beklendik bir tablo değildir. Blastlar, , nispeten küçük olma eğiliminde, kromatin ağı 

kümelenmiş sitoplazmik vakuollere sahip olabilirler. T-LBL  ’de lenf nodlarının germinal 

merkezleri korunarak parakortikal alanları korunmuştur. Burkitt  lenfomayı taklit eden ’‘yıldızlı 

gökyüzü” görünümü olabilir. T-LBL  ’de, eozinofili, miyeloid hiperplazi ve FGFR1 genini içeren 

8p11.2 aberasyonu  “8p11 sendromu” olarak tanımlanmıştır. 



 

 

T-ALL, tipik olarak, CD1a/CD2/CD5/CD7'nin ve TdT  ’nin değişken ekspresyonuna ek olarak 

sitoplazmik CD3 (T-hücre lineage) veya yüzey CD3'ünün (matür T hücre) varlığı ile ilişkilidir. 

T-ALL  ’de, CD79a gibi B hücre belirteçleri ve miyeloid belirteçleri olan  CD13 ve CD33. CD117 

aberran ekspresyonu görülebilir. Bu olgular FLT3 mutasyonu ile ilişkili bulunmuştur. 

-CD52, yetişkinlerde T-ALL'nin %30 ila %50'sinde eksprese edilebilir. 

T- ALL'nin üç alt grup arasında dağılımı:  

-Kortikal/timik (%56) (CD 4+ ve CD 8 +) 

-Medüller/olgun (%21) (CD 4 + veya CD 8+) 

-Erken T-ALL (%23) ETP ALL ve erken olgunlaşmamış T-ALL den oluşur. Erken 

olgunlaşmamış T-ALL, pro-T-ALL ve pre-T-ALL  ’yi içermektedir. , Pro-T-ALL ve pre-T-ALL  ’de 

CD 4 ve CD 8’in her ikisi de negatiftir. 

ETP ALL,  

Pediatrik T-ALL vakalarının %10-13' ünü erişkinlerin %5–10'unu oluşturur. İmmünofenotip 

olarak kök hücre ve miyeloid belirteçler görülür.  CD3 (sitoplazmik), CD7, CD34, CD117, HLA-

DR, CD13, CD33, 

CD11b ve CD65 pozitifliği ve CD8 ve CD1a negatifliği görülür. CD2, CD4 ve CD5 ekspresyonu 

değişkendirCD123, bu alt tipe nispeten spesifik görünmektedir. Sağkalım ETP-ALL olmayan 

hastalarda karşılaştırılan çalışmalarda 10 yıllık toplam sağkalım daha düşük, remisyon 

başarısızlığı ve hematolojik relaps anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Sitokin reseptörü 

ve RAS sinyal yollarında yer alan NRAS, KRAS, FLT3, IL7R, JAK3, JAK1, SH2B3 ve BRAF 

ve ayrıca, GATA3, ETV6, RUNX1, IKZF1 ve EP300 dahil olmak üzere hematopoietik 

gelişimsel transkripsiyon faktörlerini kodlayan genlerin inaktive edici mutasyonları gözlenmiştir. 

Bu mutasyonlar, miyeloid neoplazmlarda, diğer ALL alt tiplerine göre daha sık görülür; bu, 

miyeloid türevli tedavilerin ve hedefe yönelik tedavinin, seçili ALL alt tipleri için daha iyi tedavi 

seçenekleri olabileceğini düşündürür. Veriler, bu alt popülasyonda standart yoğun 

kemoterapiye alternatif tedavilere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. ETP-ALL'nin kötü 

prognozlu olmasından doğası gereği, ilk remisyonda hematopoetik kök hücre nakli 

düşünülmelidir. 

Karışık fenotip akut lösemiler (MPAL'ler) gibi belirsiz kökene sahip akut lösemileri içerir. 

MPAL' de, biri akut miyeloid lösemi kriterlerini karşılayan iki farklı lenfoblast popülasyonu 

mevcuttur (Diğer lösemiler bölümünde anlatılmıştır.).  

 

 



 

 

d. Genetik 

 

Karyotip analizi 

• Kemik iliği 

• Yüsek rezolusyonlu G-banding (Sayısal ve yapısal aberasyonlar) 

• Kompleks karyotip (3 veya daha fazla aberasyon, en az biri yapısal aberasyon 

• Yüsek hiperdiploidi (51-65/67 kromozom)  

• Düşük hipodiploidi (30-39 kromozom)  

• Near haploidi (25-29 kromozom)  

FISH 

• t(9,22) 

• t(1,19) 

• t(12,21) 

• t(4,11) 

• 11q23=KMT2A rearrangement 

• iAMP21 

• 9p delesyonu (T-ALL) 

Moleküler 
testler 

• t(9,22)=BCR/ABL1 

• t(1,19)=TCF3-PBX1(E2A-PBX1)  

• t(12,21)=ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) 

• t(4,11)= KMT2A-AFF1 

• t(17;19)= TCF3-HLF (E2A-HLF) 

• *ABL-class füzyonları (ABL1, ABL2, 
CSF1R, PDGFRB) 

• *Kopya sayısı değişiklikleri, NGS 
(BTG1, CDKN2A/2B, EBF1, ETV6, 
IKZF1, PAR1, PAX5, RB1) 

• IKZF1 delesyonu (Tüm Bcp ALL, 
ancak BCR-ABL1, 
ETV6/RUNX1, KMT2A rearanjmanı, 
TCF3 rearanjmanı, hipodiploidi 
olanlar hariç) 

• PAX5 delesyonu (IKZF1 plus alt 
grubunda) 

• CDKN2A/2B delesyonu (IKZF1 plus 
alt grubunda) 

• P2RY8/CRLF2 (PAR1 del) (IKZF1 
plus alt grubunda)  

• ERG delesyonu (IKZF1 plus alt 
grubunda) 

• *ABL1 rearanjmanı 

• *ABL2 rearanjmanı 

• *CSF1R rearanjmanı 

• *PDGFRB rearanjmanı 

• *IGH rearanjmanı 

• *CRLF2 rearanjmanı 

• *EPOR rearanjmanı 

• *ETV6 rearanjmanı 

• *NTRK3 rearanjmanı 

• *JAK2 rearanjmanı 

• *t(5;14)(q31.1;q32.1); IGH/IL3  
Transkripsiyon düzenleyici (onkojen) 

• *TLX1(HOX11),TLX3(HOX11L2), LYL1, 
TAL1 rearanjmanı 

• *LMO1 

• *MYB 

Transkripsiyon düzenleyici (Tumör 
baskılayıcı) 

• *BCL11B 

• *ETV6 (ETP ilişkili) 

• *RUNX1 (ETP ilişkili) 

• *LEF1 

• *WT1 

• *LMO2 

• NKX2.1/NKX2.2 
NOTCH1 sinyal yolağı 

• *NOTCH1 rearanjmanı 

• *FBXW7 
Hücre siklus düzenleyicileri 

• *CDKN2A/2B 

• *CDKN1B 

• *RB1 
IL7-JAK-STAT yolağı 

• *IL7R (ETP ilişkili) 

• *JAK1 

• *JAK3 

• *STAT5B 
PI3K-AKT-mTOR yolağı 

• *PTEN 
RAS yolağı 

• *RAS (ETP ilişkili) 

• *NF1 (ETP ilişkili) 
ABL kinaz  

• ABL1 
Epigenetik düzenleyici 

• *PHF6 

• *EZH2 

• *DNM2 

• *DNMT3A (ETP ilişkili) 

 



 

 

* Opsiyonel, + T ALL hastaları, ETP=Early T hücreli,  

T-ALL hastalarınında >%10 frekansı olan mutasyonlar tabloda gösterilmiştir. 
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2. ALL Tanısı alan hastalarda yapılması Gereken İşlemler 

Fizik muayenede kapsamlı bir değerlendirmeye (performans durumu, komorbiditeler, 

geriatrik değerlendirme puanları) dikkat edilmeli ve ayrıntılı bir anamnez (hastalık ve aile 

öyküsü) sonrası alınmalıdır. Sonrasında yapılması gereken çeşitli laboratuvar testlerine 

ihtiyaç vardır.  

Laboratuvar İncelemeleri 

• Tam kan sayımı, lökosit formülü 

• Kan gazı 

• Elektrolitler (Na, K, Ca, P) 

• Böbrek fonksiyon testleri, karaciğer enzimleri, bilirubin, ürikasit, LDH 

• Protrombin zamanı(PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı(aPTT) 

• Plazminojen, fibrinojen, D-dimer, FDP 

• Enfeksiyon durumu (bakteriyoloji, mikoloji, viroloji): EBV, CMV, HSV, HHV6, PV B19, 

HIV1/2, HBV, HCV, HAV, VZV 

• Kan grubu 

• HLA-tiplendirmesi 

• Lomber ponksiyon 

• Endokrinolojik incelemeler: FT3, FT4, TSH, LH, FSH, E2 (kızlarda) 

• B12, Ferritin, Folat 

• Gerekirse beta-HCG (gebelik testi) 

• Duruma göre üreme ile ilgili testler (puberte durumuna göre) 

• Aşı titresi MMR, Boğmaca, Çocuk Felci 1/2/3, difteri, Tetanoz, HIB 

Cihazlarla Yapılan Tetkikler 

• Ultrasonografi (zorunlu): Batın, mediasten,  organomegali, böbrek, barsak, timus 

tutulumu, lenf düğümleri, testisler 

• Röntgen (zorunlu): İki yönlü akciğer grafisi, sol el bilek grafisi, lomber vertebra yan 

grafi 

• Kranial BT/MR : Nörolojik bulgu varlığında 

• Toraks-Abdomen BT: Şüpheli organ infiltrasyonu ve kitle varlığında 

• EKG (zorunlu) 

• Ekokardiyografi (zorunlu) 

• Solunum fonksiyon testi (pulmoner semptom kaydı veya öyküsü varsa)  

Kadın hastalara gebelik testi yapılmalı ve tüm erkek hastalar, skrotal ultrason dahil olmak 

üzere, hastalığın testis tutulumu açısından değerlendirilmelidir; testis tutulumu özellikle T-ALL 



 

 

vakalarında yaygındır. Semptoml varlığında boyun, toraks, karın ve pelvis BT taramaları 

önerilir ve herhangi bir ekstramedüller tutulum şüphesi varsa tanı ve takip için PET/CT 

düşünülebilir. 

Kemoterapi sürecinde antrasiklinler ALL tedavisinin önemli bileşenleri olduğundan, olası 

kardiyak disfonksiyon, perikardit, valvülit veya koroner anormallikler için tedavi planlama 

sürecinin bir parçası olarak ekokardiyogram veya kardiyak nükleer tıp taraması düşünülmelidir. 

Oluşabilecek ekstramedüller tutulumun (Retina, cilt, tonsil, akciğer, böbrek tutulumu) 

değerlendirilmesi için görüntüleme tetkikleri kullanılmalıdır. 

Tanı anında majör nörolojik belirti veya semptomları olan hastalarda meningeal hastalık, 

kloroma veya merkezi sinir sistemi (MSS) kanamasını saptamak için uygun görüntüleme 

(CT/MR taraması) yapılmalıdır. Ayrıntılı nörolojik muayene ve gerekirse EEG çekilmelidir. 

Lumber ponksiyon (LP):  

MSS tutulumunu tespit etmek için yapılmalıdır. Ağır trombositopeni nedeniyle kanama riski 

olan veya yüksek periferik blast sayısı nedeniyle BOS kontaminasyon riskinin arttığı 

durumlarda LP deneyimli klinisyenler tarafından yapılmalıdır. Gerekli örnekler alındıktan 

hemen sonra ihtiyatlı bir şekilde intratekal kemoterapi yapılmalıdır. BOS sitoloji, immünfenotip 

çalışmalar yapılmalıdır. MSS tutulumu olan hastalar 3. bölümde ayrıntısıyla anlatılacaktır 

Fungal enfeksiyon değerlendirmesi: Mantar enfeksiyonunun klinik şüphesi üzerine (uygun 

antibiyotik tedavisi sırasında >72 saat devam eden ateş), hastalara YRBT taraması yapıldı. 

YRBT'de görülen bir akciğer infiltratı varsa, bronkoskopi ile bronkoalveolar lavaj düşünülebilir, 

mantar antijenleri bakılabilir. 

Kriyoprezervasyon: Fertilitenin korunması; kemoterapi, radyoterapi gibi nedenlerden dolayı, 

fertilitenin devamlılığını sağlayabilmek için gonad hücrelerinin (oosit ya da sperm) ya da 

dokularının (over, testis) gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır. Güncel olarak 

fertilitenin korunması için en sık kullanılan metotlar; sperm ve oosit kriyoprezervasyonu, 

radyoterapi öncesi overin transpozisyonudur. Yumurtalık dokusu dondurma, GnRH analog 

kullanımı, testiküler doku kriyoprezervasyonu ve izole spermatogonyal kök hücre 

transplantasyonu, xenotransplantasyon ve invitro sperm matürasyonu üzerinde çalışmaların 

devam ettiği diğer metotlardır. Fertilite koruyucu yaklaşımlarla ilgili hastaların yeterli düzeyde 

yönlendirilmesi, hasta ve hekimlerinin, toplumun konu hakkında bilgi ve farkındalığının 

arttırılması, önemi giderek artan güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İmmünolojik Tarama: Serum immünglobülin seviyeleri, C3, C4. 

HLA (insan lökosit antijeni) testi: Yeni tanı alan tüm ALL hastalarında HLA tiplemesi 

yapılmalıdır. Allojenik kök hücre nakli (AKHN) için (HLA) testi yapılmalıdır. 

Birçok solid kanser tedavisinin aksine, hematolojik malignitelerin tedavisi genellikle yoğun 

rejimleri, yüksek düzeyde teknik tedavileri, uzun hastanede yatışları, yüksek enfeksiyon riski 

epizodlarını, öngörülemez dönemlerini ve hastanın durumunun sürekli ayaktan izlenmesini 

içerir. 

Tanı sonrası hastalarda görülen psikososyal sorunlar, tedavi ve hastalık seyri boyunca sürekli 

olarak izlenmeli ve destekleyici psikoterapötik önlemler alınmalıdır. Her bireyin kendine özgü 

özelliklerine, psikososyal profillerine, ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duyarak çeşitli uzman 

bakış açılarından gerekli bilgileri sağlamaya özen gösterilmelidir. 



 

 

Tüm kanser tedavisi boyunca uygun psikososyal sağlık hizmetlerinin sağlanması, hastaların 

en azından duygusal problemler açısından taranması ve ek hizmetler için değerlendirilmesi 

gerekir. 
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3. Merkezi Sinir Sistemi Tutulumu Açısından Değerlendirilmesi 

 

Yeni tanı 

Çocuklarda ALL hastalarının tanı sırasında yaklaşık %3-5’inde merkezi sinir sistemi (MSS) 

tutulumu saptanmasına rağmen, MSS ALL’de ekstramedüller tutulumun en sık görüldüğü 

bölgedir.  

 

ALL’de MSS tutulum riskini arttıran faktörler şunlardır; 

Tanıda çok yüksek hiperlökositoz olması (>100000/mm3), T hücreli immunfenotip, t(1;19) 

translokasyonu (E2A-PBX1 füzyon geni), t(9;22) translokasyonu  (BCR-ABL1 füzyon geni), 

MLL veya KMT2A yeniden düzenlenmesidir.  

 

Klinik  

MSS tutulumu olan lösemi hastaları intrakraniyal basınç artışını gösteren; baş ağrısı, 

kusma, görme problemleri, strabismus, anizokori, parestezi-paralizi, ense sertliği, 

meningismus/opistotonus, nöbet gibi semptomlarla başvurabilirler. Nadiren de olsa 

kraniyal sinir tutulumuna ait olabilecek bulgularla prezente olabilirler. Sıklıkla III. - V. - VI. -

VII. kraniyal sinirler tutulmaktadır.  

 

Tanı 

MSS tutulumu saptanan hastaların çoğunluğu nörolojik sistem muayenesinde 

asemptomatik olduklarından, bu hastalara tanı koyabilmek için kemoterapi başlanmadan 

önce mutlaka lomber ponksiyon (LP) değerlendirilmesi yapılmalıdır. Nörolojik semptomu 

olan olgularda fundoskopi muayenesi, intrakraniyal kitle ve leptomeningeal tutulumu 

değerlendirmek amacıyla kontrastlı BT/MRG (Bilgisayarlı tomografi/ Manyetik Rezonans 

Görüntüleme) yapılması gerekmektedir. Ancak ALL tanısı sırasında LP yapılması hayatı 

tehdit ediyorsa, glukokortikoid dışında sistemik kemoterapi veya herhangi bir intratekal (IT) 

tedavi verilmeksizin, glukokortikoid tedavisinin ilk üç gününde yapılması şartıyla 

ertelenebilir. Glukokortikoid başlanan ve ilk üç günden sonra IT  yapılan hastalarda LP’nin 

MSS tutulumunu göstermesi açısından klinik anlamı yoktur. ALL tanısı konulduktan sonra 

tanısal amaçlı LP yapılarak beyin omurilik sıvısı (BOS) alındıktan sonra kullanılan 

protokole uygun olarak, önerilen kemoterapik ajanlar ile hastanın IT tedavisi de eş zamanlı 

yapılabilir. BOS alındıktan sonra doğrudan mikroskopik inceleme (Thoma lamı vb.) ile 

mm3’te kaç hücre görüldüğü tespit edilmeli, sitospin inceleme için (5 dakika - 1000 rpm  ’de 

sitosantrifüj ile hazırlanmış BOS örneği) örnek gönderilmeli ve direk mikroskopide mm3’te 

kaç hücre görüldüğü bildirilmeli, BOS biyokimyası (glukoz, protein) ve BOS hücre sayımı 

(çekirdekli ve çekirdeksiz hücre sayımı) çalışılmalıdır. MSS tutulumu şüphesi klasik 



 

 

yöntemler ile kanıtlanamıyor ise; tanıda kemik iliğinde  immunfenotiplemede pozitif olan 

belirteçler BOS örneğinde akım sitometrisi ile araştırılabilir. 

 

Başlangıçta MSS Tutulumunun Tanımı: 

 

MSS 1: Negatif  

Lökosit sayısından ve eritrosit sayısından veya kan kontaminasyonundan bağımsız olarak 

aşağıdaki kriterlerin hepsi sağlanmalıdır; 

*Kranial sinir paralizi gibi MSS’ye ait hiçbir nörolojik bulgunun olmaması,  

*BT/MRI incelemesi ile MSS’de lösemiye ait kitle ya da leptomeningeal tutulumun olmaması,  

*Göz dibi muayenesinin normal olması, 

* BOS sitospin örneğinde blast saptanmaması.   

 

MSS 2: Negatif  

MSS tutulumuna yönelik klinik veya görüntüleme bulgusu yok ve; 

 

MSS 2a: 

Eritrosit <10/µl ve kanla makroskopik kontaminasyon yok; 

WBC ≤ 5/μl ve sitospinde blast pozitif saptanan gruptur. 

 

MSS 2b: 

Kanla makroskopik kontaminasyon ve/veya eritrosit ≥ 10/µl 

WBC ≤ 5/μl ve sitospinde blast pozitif saptanan gruptur. 

 

MSS 2c: 

Kanla makroskopik kontaminasyon ve/veya eritrosit ≥ 10/µl 

WBC > 5/μl ve sitospinde blast pozitif, ancak aşağıda belirtildiği gibi algoritmaya göre negatif 

saptanan gruptur (yani, BOS WBC / BOS RBC < 2x Kan WBC / Kan RBC). 

 

MSS 3: MSS Hastalığı Pozitif 

 

MSS 3a: Eritrosit <10/µl ve kanla makroskopik kontaminasyon yok;  

WBC > 5/μl ve sitospinde blast pozitifliği saptanan gruptur. 

 

MSS 3b: Eritrosit ≥ 10/μl ve/veya kanla makroskopik kontaminasyon,  

WBC> 5/μl ve sitospinde blast pozitifliği ve aşağıda belirtilen algoritmaya göre pozitif saptanan 

gruptur (yani, BOS WBC / BOS RBC > 2x Kan WBC / Kan RBC). 



 

 

MSS 3c: MSS hastalığının klinik veya görüntüleme bulguları var: 

• MRI ve/veya BT’de MSS’de kitle veya leptomeningeal infiltrasyon saptanması 

• Başka bir nedene bağlı olmayan kraniyal sinir felci: BOS’da hücre olmayabilir ve blast 

görülmeyebilir. BT/MRI’da patolojik bir lezyon olmayabilir.  

• Retina tutulumu: (Semptomu olan olgular göz hekimi tarafından değerlendirilmelidir) 

BOS’ta blast görülmeyebilir ve BT/MRG’da patolojik bir lezyon olmayabilir. 

Tanı sırasındaki ilk LP’nin travmatik olması durumunda MSS pozitifliğinin 

sınıflandırılması için algoritma şöyle tanımlanmıştır (MSS 2c veya MSS 3b): BOS WBC 

/ BOS RBC > 2x Kan WBC / Kan RBC. 

 

MSS 3 BOS tutulumu olan kişilerde BOS blastlardan temizlenene dek (haftada 1 kez) tedavi 

amaçlı LP yapılması önerilmektedir. BOS tutulum evresine göre tedavi protokolünde önerilen 

şekilde IT kemoterapi ve kraniyal RT yapılır. 

Relaps hastada MSS tutulumunun değerlendirilmesi 

AML’de MSS tutulumu ilk tanı sırasında görülebildiği gibi, ilk tanı sırasında MSS tutulumu olup 

MSS bulguları remisyona giren (BOS’u blastlardan temizlenen) hastalarda veya tanı sırasında 

MSS tutulumu hiç saptanmayan hastalarda, tedavi sırasında veya tedavi kesildikten sonra 

kemik iliği relapsı ile birlikte ve/veya izole MSS relapsı şeklinde de görülebilir. Remisyonda 

tedavisi devam eden veya tedavisi tamamlanmış remisyonda olarak izlenen hastalarda, kemik 

iliği relapsı ve/veya diğer ekstrameduller relaps bulguları varlığında veya MSS relapsını 

düşündüren nörolojik semptom ve bulgular varlığında BOS tutulumu LP yapılarak 

değerlendirilmelidir.  

 

MSS relapsı için tanı kriterleri aşağıda verilmiştir; 

• BOS’ta WBC >5 µL’den oluşan bir pleositoz varsa ve morfolojik olarak lösemik 

lenfoblastlar tespit edilirse ve MSS relapsı teşhisi konur, 

• BOS kanla kontamine olmuşsa; periferik kanda blast yokken BOS'ta blast saptanırsa 

MSS relapsı kabul edilir, 

• BOS'taki blastların oranı periferik kandaki blastların oranına eşitse Steinherz/Bleyer 

algoritmasına göre BOS WBC/ BOS RBC > 2x kan WBC/ kan RBC ise MSS tutulumu 

kabul edilir, aksi takdirde kontaminasyon olduğu varsayılır, 

• BOS’ta pleositoz olmadan hastanın görme ile ilgili semptomları, polifaji, kraniyal sinir 

paralizi, parestezi gibi MSS tutulumunun klinik belirtileri varsa kraniyal BT veya MRI 

gibi bir görüntüleme tetkiki ve fundoskopi muayenesi ile MSS tutulumun doğrulanması 

gereklidir,  



 

 

• Eğer görüntüleme tetkiklerinde intrakraniyal kitle veya leptomeningial tutulum tespit 

edilememişse ve hastanın nörolojik semptom ve bulguları başka bir hastalık ile 

açıklanamıyorsa leptomeningeal biyopsi yapılması gerekebilir. 
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4. ALL Dünya Sağlık Örgütü Sınıflaması 

 

B-ALL 

   Tekrarlayan genetik anormallikleri olan B-ALL 

   t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 ile B-ALL 
       Sadece lenfoid tutulumu olan 
       Çoklu köken dahil olan  

   t(v;11q23.3)/KMT2A yeniden düzenlenmiş B-ALL 

   t(12;21)(p13.2;q22.1)/ETV6-RUNX1 ile B-ALL 

   B-ALL, hiperdiploidi 

   B-ALL, düşük hipodiploidi 

   B-ALL, haploide yakın 

   t(5;14)(q31.1;q32.3)/IL3-IGH ile B-ALL 

   t(1;19)(q23.3;p13.3)/TCF3-PBX1 ile B-ALL 

   B-ALL, BCR-ABL1 benzeri,  yeniden düzenlenen ABL-1 sınıfı 

   B-ALL, BCR-ABL1 benzeri, etkinleştirilen JAK-STAT  

   B-ALL, BCR-ABL1-benzeri, Başka Şekilde Sınıflandırılamayan(NOS) 

   iAMP21 ile B-ALL 

   MYC yeniden düzenlemeli B-ALL 

   DUX4 yeniden düzenlemeli B-ALL 

   MEF2D yeniden düzenlemeli B-ALL 

   ZNF384(362) yeniden düzenlemeli B-ALL 

   NUTM1 yeniden düzenlemeli B-ALL 

   HLF yeniden düzenleme ile B-ALL 

   UBTF-ATXN7L3/PAN3,CDX2 ("CDX2/UBTF") ile B-ALL 

   Mutasyona uğramış IKZF1 N159Y ile B-ALL 

   Mutasyona uğramış PAX5 P80R’li B-ALL 
       Geçici tanımlama: ETV6-RUNX1 benzeri B-ALL 
       Geçici tanımlama: PAX5 değişikliği ile B-ALL 
       Geçici tanımlama: Mutasyona uğramış ZEB2 (p.H1038R)/IGH-CEBPE ile B-ALL 
       Geçici tanımlama: ZNF384 yeniden düzenlenen like, B-ALL 
       Geçici tanımlama: KMT2A yeniden düzenlenmiş like, B-ALL 



 

 

   B-ALL, Başka Şekilde Sınıflandırılamayan 

T-ALL 

   BCL11B yeniden düzenlemeli Erken T hücreli prekürsör ALL 

   Erken T hücreli prekürsör ALL, NOS 

   T-ALL, NOS 

Natural killer hücreli ALL: Geçici tanımlama 

 
. 
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5. Risk Değerlendirme ve Prognoz 
 
Hastalık prognozu hasta ilişkili, hastalık ilişkili ve tedaviye yanıt faktörlerine bağlıdır. Bu risk 

faktörleri yüksek riskli hastaları belirlemede daha etkilidir. İleri yaş, azalmış tedavi tolerabilitesi, 

yüksek tümör yükünü yansıtan tanı anındaki yüksek beyaz kan hücresi (WBC) evrensel olarak 

daha düşük tam remisyon (TR) oranı ve daha kısa TR süresi öngören bağımsız risk 

değişkenleri olarak kabul edilmektedir( Tablo 1). ALL’de kullanılan tedavi protokolüne bağlı 

MRD bakılma zamanı farklılıklar gösterebilir. MRD ve Genetik bazlı risk sınıflaması Tablo 2 de 

özetlenmiştir. Hastanın risk sınıflamasının belirlenmesinde kırılganlık durumunu önemlidir. 

Kırılganlık, klinik olarak işlevsellik ve fizyolojik kapasitede yaşa bağlı bozulma olarak 

tanımlanır. Kıranganlık durumunun belirlenmesinde ECOG, Charlson  Comorbidite  Indeksi  

(CCI), Karnofsky  Performans  Durumu (KPS), hematopoetik hücre Transplantasyon-spesifik-

komorbidite indexi (HCT-CI), Geriatric 8 (G8) skoru kullanılabilir. 

Tablo 1: ALL’de Yüksek risk faktörleri. 

Hasta ilişkili  
 

• Yaş • >40/55/65 

Hastalık ilişkili 
 

• WBC (×10⁹/L)  
 

• Immunofenotipik özellikler 
 

• Diğer 

 

• >30 (B-dizisi için)/ >100 (T-dizisi için)  
 
 

• Pro-B/erken ve olgun-T 
 

• Santral sinir sistemi tutulumu 

• TY ye ulaşma zamanı (kür sayısı) : >1kür 

Tablo 2: ALL’de MRD ve Genetik Bazlı risk Sınıflaması. 

Risk parametreleri Risk Grupları 

 Düşük risk Orta-düşük risk 
Orta-
yüksek 
risk 

Yüksek risk 

Genetik 
Yüksek 
genetik risk 
yok 

ETV6RUNX1: MRD< 
%0,1 Hiperdiploidi: 
MRD<%0.03, 
İyi genetik profila : 
MRD<0,005 

Yüksek 
genetik 
risk varb 

t(17;19)/TCF
3 HLF 

İndüksiyon tedavisi 
sonrası MRD 

    %0  
>% 0 ve 
<% 5 

≥ %5 

Konsolidasyon 
tedavisi sonrası 
MRD 

   
     _ 

 >% 0.01 
ve <% 
0.05 

≥ %0.05 



 

 

a: İyi-risk genetiği: IKZF1, CDKN2A/B, PAR1, BTG1, EBF1, PAX5, ETV6, RB1delesyonu 
olmaması; ETV6, PAX5, BTG1 izole delesyonu; Tek delesyon BTG1, PAX5, CDNK2A/B ile 
ETV6 delesyonu. 

b: Yüksek-risk genetiği: KMT2A rearrajmanı (t[4;11] veya diğer mutasyonlar), t(1;19), 
t(v;14q32)/IgH,  t(9;22)(q34;q11.2): BCR-ABL, 

BCR-ABL1-like (Ph-like) ALL: JAK-STAT mutasyonları (CRLF2r,
 
EPORr, JAK1/2/3r, 

TYK2r, mutations of SH2B3, IL7R, JAK1/2/3. ABL gen mutasyonları: (ABL1, ABL2, 
PDGFRA, PDGFRB, FGFR rearrajmanı. 

Diğer mutasyonlar: NTRKr, FLT3r, LYNr, PTK2Br, 21 kromozomun intrakromozomal 
amplifikasyonu (iAMP21), t(17;19): TCF3-HLF, IKZF1 mutasyonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Tedavi 

ALL, farklı birçok tedavi protokolü ile tedavi edilebilen bir hematolojik kanser olup tedavisi 

birçok hematolojik hastalıktan daha karmaşık ve meşakatlidir. Protokollerde çoklu kemoterapi 

ajanları değişik zaman ve dozlarda kullanılsa da temelde tedavi indüksiyon, konsolidasyon ve 

idame tedaviden oluşur. Bununla birlikte mutlaka merkezi sinir sistemi açısından koruma veya 

tedaviyi içerir (Bakınız bölüm Santral sinir sistemi profilaksi ve tedavisi). ALL 

protokollerinde GCSF desteği oldukça önemlidir. (GCSF kullanım ayrıntıları için Destek 

Bakım bölümüne bakınız). 

 

ALL ’de indüksiyon tedavisi ile hızlıca blastik hücrelerin azaltılması hedeflenmektedir. ALL ’de 

indüksiyon amacıyla birçok farklı kemoterapi protokolü kullanılmakla birlikte bu protokoller 

sıklıkla vinkristin, steroid, antrasiklin ile birlikte bazen L asparajinaz bazen ise siklofosfamid 

kombinasyonlarından oluşur. Günümüzde uzun etkisi nedeniyle birçok protokolde L-

asparajinaz yerine pegile formu tercih edilmektedir. Steroid tedavisi ALL ’de temel ilaçlardan 

olup kan beyin bariyerini daha iyi geçmesi nedeniyle deksametazon prednizolona tercih 

edilebilir. Tüm ALL tedavilerinde santral sinir sistemi korunması amacıyla intratekal tedaviler, 

yüksek doz santral sinir sistemi geçişi olan ilaçlar ve/veya kranial ışınlama yapılabilir. Erişkin 

yaş ALL ’lerde 40 yaş üstü hastalarda kullanılan protokollerde intratekal profilaksiler öne 

çıkmaktadır.  

 

ALL hastalarında tanı konulur konulmaz hızlıca tedaviye başlamak gerekir. Steroid yanısıra 

vinkristikn ve/veya siklofosfamid ile prefaz tedavi seçeneklerinin olduğu tedavi prokolleri de 

mevcuttur. Tümör yükünün kontrollü şekilde azaltılmak istendiği hastalarda veya genetik 

sonuçların kısa sürede toplanabileceği merkezlerde hastanın risk değerlendirmesini yaparak 

tedaviye başlamak için prefaz tedaviler tümör lizis profilaksisi ile birlilkte verilebilir. Diğer 

yandan prefaz tedavi yanıtının prognostik bir kriter olduğunu gösterir çalışmalar da mevcuttur.  

İndüksiyon tedavisinde amaç tam yanıt/tam moleküler yanıt elde etmektir. Hastaya uygun 

indüksiyon tedavisi verildikten sonra minimal kalıntı hastalık açısından değerlendirilebilen tüm 

merkezlerde değerlendirilmesi önerilir. Moleküler yanıt günümüzde birçok merkezde 

değerlendirilebilir olduğundan ve prognostik/tedavinin sonraki basamaklarını belirmede 

kullanılan önemli parametrelerden olması nedeniyle indüksiyon tedavisi sonrasında 6-16 hafta 

sonra bakılması önerilir.  

 

Birçok farklı protokol ile indüksiyon sonrası %80 üstünde tam yanıt elde edilebildiğinden 

protokolde kullanılan ilaçları dikkatli uygulanması, olası yan etkilerin iyi bilenerek iyi yönetilmesi 

hastaların tedavi ilişkili ölüm oranlarını azaltmak için göz önünde bulundurulması gereken en 



 

 

önemli konulardır. İndüksiyonda kullanılan L-asparajinaz ile allerjik reaksiyonlar, 

hepatotoksisite, koagülopati, pankreatit, hiperglisemi, hiperlipidemi yan etkileri; vinkristin ile 

nöropati; antrasiklinlerin kardiyotoksisiteleri; yüksek doz ARA-C ’nin santral sinir sistemi ve göz 

üzerine olan yan etkileri; yüksek doz metotreksatın nefrotoksisitesi, hepatotoksisite riski ile 

idrar alkalinizasyon ve kalsiyum folinat kullanım gerekliliği; siklofosfamidin kalp-karaciğer-

böbrek üzerine olan etkileri, steroidlerin yan etkileri, pürin analoglarının karaciğer 

enzimlerinden etkilenmesi nedeniyle uzamış sitopeni-miyelosupresyonu unutulmamalı ve 

dikkatli izlenmelidir. 

 

Indüksiyon tedavisinde başlanan protokole uygun remisyon sonrası tedaviler izlenmelidir. 

Remisyon sonrası konsolidasyon veya intensifikasyon olarak adlandırılan tedavide amaç 

rezidüel hastalığın ortadan kaldırılması ve hastalık nüksünün engellenmesidir. Konsolidasyon 

tedavilerini, indüksiyonda kullanılan temel ALL tedavilerinin farklı doz ve yoğunlukta 

kombinasyonları oluşturmaktadır. Protokole göre değişmekle birlikte yaklaşık 6 aylık bir tedavi 

sürecisi olan konsolidasyon tedavileri sıklıkla ARA-C, metotreksat, etoposit, siklofosfamid, L-

asparajinaz, vinkristin, antrasiklin, 6-MP içeren farklı kombinasyonlar ve yüksek doz içeren 

tedavi şemalarından oluşur.  Erişkin protokollerde indüksiyon tedavisi sonrası yapılacak kemik 

iliği aspirasyon sonucuna göre bazı protokollerde ikinci bir indükisyon tedavisi bulunmaktadır. 

Tedaviler hasta bazlı ve tamamen seçilen protokollere sadık kalınarak yapılmalıdır. Allojeneik 

kök hücre nakil kararı dikkatle değerlendirilerek konsolidasyon tedavisine nakil ile devam 

edilecek hastalar için izlem farklı olacaktır (Bakınız ALL ’de nakil endikasyonları bölümü). 

 

İndüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrasında uygulanan idame tedavideki amaç hastalık 

nüksünü önlemektir. Çoğu tedavi protokolünde idame günlük 6-MP ve haftalık metotreksat 

tedavisinden oluşmakla birlikte bazen eklenmiş aylık vinkristin ve steroid dozları 

olabilmektedir. Konsolidasyon tedavisinde olduğu gibi idame tedavi de verilen indüksiyon 

tedavi şemasının devamında önerilen uygun tedaviler ile yapılmalıdır. Protokollerde 2-3 yıllık 

idame süreleri mevcuttur.  

 

a. AYA-ALL: 

AYA hastalarında erişkin protokollerine kıyasla pediatrik protokollerle EFS ve OS üstünlük 

göstermektedir. Erişkin protokollerle MSS relaps riski daha fazladır. Bundaki en önemli katkı 

ise vinkristin, kortikosterid ve L-asparaginaz gibi ilaçların daha yüksek dozda kullanımıdır. 

İndüksiyon tedavisi, pediatrik temelli çoklu ajan kemoterapi rejimleridir. Linker rejimi ve hiper-

CVAD (rituksimablı veya rituximabsız) dahil olmak üzere çok ajanlı kemoterapi protokolleri 

önerilir. Tedavi rejimleri, tüm hastalar için yeterli SSS profilaksisini içermelidir ve tedavi rejimine 



 

 

bütünüyle uyulmalıdır. İdame tedavisinde 6-MP alan ve ciddi kemik iliği toksisitesi 

yaşayanlarda, TPMT gen polimorfizmi için test yapılması düşünülmelidir. 

İndüksiyon sonrası yanıt değerlendirme MRD’yi kapsamalıdır. MRD negatifse, konsolidasyon 

ve idame için çoklu ajan kemoterapi protokolünün sürdürülmesi uygun olacaktır ancak yüksek 

riskli olgularda Allo-HKHN ile konsolidasyon düşünülebilir.  

MRD pozitifse, Blinatumomab (B-ALL için) veya Allo-HKHN düşünülebilir. Blinatumomab 

tedavisinden sonra uzun süreli remisyon mümkün olsa da Allo-HKHN konsolidatif tedavi olarak 

düşünülmelidir.  

MRD durumu bilinmiyorsa ve özellikle yüksek riskli özelliklere sahipse Allo-HKHN önerilir, 

ancak ilk fırsatta MRD değerlendirme yapılmalıdır. Çoklu ajan kemoterapinin devamı da 

düşünülebilir ancak yine de ilk fırsatta MRD değerlendirme yapılmalıdır.  

Her durumda, HKHN'nin optimal zamanlaması belirsizdir. Uygun hastalar için transplant öncesi 

MRD negatifliği sağlamak için ek tedavi önerilir. İlk indüksiyon tedavisinden sonra tam yanıttan 

(TY) az yanıt elde edilen hastalar relaps/refrakter hastalık gibi yönetilmelidir.  

 

Tedavinin adı İndüksiyonda 
kullanılan ilaçlar  

İndüksiyo
n Tedavisi 
Süresi  

Hasta 
ortanca 
yaş 

Tam 
yanıt 
oranı 

Sağkalım 
oranı 

CALGB 8811 Cy, Dauno, Vincristin, 
Prednizolon, L-Aspa 

4 hafta 32 %85 3 yıllık %50 

GRALL-2005 Cy, Dauno, Vincristin, 
Prednizolon, L-Aspa, 
CD 20 + ise R 

4 hafta 36 %91,9 5 yıllık 
%52,2 

Hyper-CVAD Cy, Dokso, Vinkristin, 
deksa alterne YD 
MTX ve ARA-C, CD 
20 + ise R 

3 hafta 40 %92 3 yıllık %55-
60 
5 yıllık %44-
50 

Linker 4 İlaç Dauno, Vinkristin, 
Prednizolon, L-Aspa 

4 hafta 27 %93 5 yıllık %47 

MRC 
UKALLXII/ECOG2
993 

Faz I: Dauno, 
Vinkristin, 
Prednizolon, L-Aspa 
Faz II: Cy, ARA-C, 6-
MP 

4 hafta 
 
4 hafta 

 
15-59* 

 
%91 

 
5 yıllık %38 

 
 
*Bu çalışma için hastaların ortanca yaşı belirtilmemiş yaş aralıkları verilmiştir. 
**Tedaviler alfabetik sıraya göre verilmiştir. 
*** 40 yaş üstü erişkinlerin de alındığı çalışmaları olan sık kullanılan rejimler sunulmuştur. 
Cy: Siklofosfamid; Dauno: Daunorubisin; L-Aspa: L-Asparaginaz, R: Rituksimab; Dokso: 
Doksorubisin; Deksa: Deksametazon, YD: Yüksek Doz, MTX: metotreksat, ARA-C: Sitozin 
arabinozid. 
 



 

 

Tedavinin Adı Tedavinin Aşaması- Süresi Kullanılan İlaçlar 

CALGB 8811 Erken intensifikasyon-4 hafta 
Ara idame-12 hafta 
Geç intensifikasyon-8 hafta 

Cy, 6-MP, ARA-C, Vinkristin, L-Aspa 
6-MP, Mtx 
Doxo, Vinkristin, Dexa, Cy, 6-Tio, 
ARA-C 

GRALL-2005 İndüksiyon II * 
Konsolidasyon Blok 1, 4, 7 - 4 
hafta 
Konsolidasyon Blok 2, 5, 8 – 4 
hafta 
Konsolidasyon Blok 3, 6, 9 – 30 
gün 
Geç intensifikasyon – 4 hafta  
Blok 6-7 arasında  

İdarubin, ARA-C 
ARA-C, L-Aspa, Dexa 
Mtx, Vinkristin, L-Aspa, 6-MP 
Mtx, Cy, Etoposid 
Vinkristin, Dauno, L-Aspa, 
Prednizolon, Cy (İlk indüksiyon 
sonrası TY olanlarda) 
İda, ARA-C (İkinci indüksiyon 
sonrası TY olanlarda) 

Hyper-CVAD 1,3,5,7. Siklus - 3 hafta 
2,4,6,8. Siklus – 3 hafta 

Cy,Doxo,Vinkristin 
Mtx, ARA-C 
(CD20 + ALL  ‘de rtiuksimab eklenir) 

Linker 4 İlaç 1,3,5,7. Siklus - 4 hafta 
2,4,6,8. Siklus – 4 hafta 
9. siklus  

Dauno, Vinkristin, Dexa, L-Aspa 
Tenoposid, ARA-C 
Mtx 

MRC 
UKALLXII/ECOG299
3 

İntensifikasyon – 3 hafta 
Konsolidasyon 1. Siklus  – 4 hafta 
Konsolidasyon 2. Siklus  – 4 hafta 
Konsolidasyon 3. Siklus  – 7 hafta 

L-Aspa, Mtx 
Etoposid, Vinkristin, Dexa 
ARA-C, Etoposid 
Dauno, Cy, ARA-C, Tio 

 
 
Tedaviler alfabetik sıraya göre verilmiştir. 
*İlk indüksiyon sonrası hematolojik tam yanıt sağlanamayan hastalar için 
Cy: Siklofosfamid; 6-MP: 6 Merkaptopürin, ARA-C: Sitozin Arabinozid; L-Aspa: L asparajinaz; 
Mtx: Methotreksat; Doxo: Doksorubisin; Dexa: Deksametazon, 6-Tio: 6 Tioguanin, Dauno: 
Daunorubisin; TY: Tam yanıt; İda: İdarubisin.  
 

AYA ve Erişkin Ph pozitif ALL: 

Ph+ ALL sıklığı yaş ile birlikte artış gösterir. Ph pozitifliği, 60 yaşın üzerinde B-ALL tanılı 

hastaların yaklaşık %50'sinde bulunurken pediatrik ALL hastalarında nadirdir. Ph+ ALL 

hastalarının tedavisi ve elde edilen yanıtlar, tirozin kinaz inhibitörlerinin ilk sıra tedaviye 

eklenmesinin ardından son 10 yılda çarpıcı biçimde değişmiştir.  

 

Ph+ ALL’de AYA ve 65 yaşından küçük, önemli komorbiditesi olmayan yetişkin hastaların 

mümkünse bir klinik araştırmada tedavi edilmesi önerilir. Uygun bir klinik araştırmanın 

yokluğunda ise önerilen indüksiyon tedavisi; çoklu ajan kemoterapi + TKI veya kortikosteroid 

+ TKI kombinasyonundan oluşacaktır. TKI'ler TY'a ulaşmada çok etkili olduğu için, yanıt 

oranından ödün vermeden indüksiyon kemoterapisinin yoğunluğu azaltılabilir. Böylece 

tedaviye bağlı oluşacak toksisiteler azaltılmış olur. TKI'ler ilk sıra tedavinin ayrılmaz bir 



 

 

parçasıdır. Yetişkin hastalarda Ph+ ALL tanısı konduktan sonra 5-7 gün içinde TKI 

başlanmalıdır. Hangi TKİ kullanılırsa kullanılsın hemen hemen tüm çalışmalarda TR oranları 

%90'ı aşmaktadır. MRD'yi tek başına kemoterapi ile elde edilenden daha hızlı ve daha düşük 

seviyelere düşürür. Tek kollu çalışmalar ikinci ve üçüncü kuşak TKI'lerin HKHN'ye girmeyen 

hastalarda imatinib'den daha üstün olabileceğini öne sürse de optimal TKI seçimi hala net 

değildir. İlaç direnci ve yan etki profili ilaç seçiminde önemlidir. Ph+ ALL'de bosutinib için sınırlı 

veri vardır. İndüksiyon döneminde yüksek bir imatinib dozu (800 mg/gün), 600 mg veya daha 

düşük dozlardan daha fazla etkinliğe sahip gibi görünmektedir. Üçüncü kuşak TKI ponatinib, 

yalnızca BCR-ABL kinaza karşı potent etkisi nedeniyle değil, aynı zamanda T315I tirozin kinaz 

(TKD) mutasyonuna da etkilidir. Ponatinib, Ph+ ALL'li hastaların birinci basamak tedavisi için 

Hyper-CVAD rejimi ile kombine edildiğinde, hastaların çoğunda derin moleküler yanıtlara katkı 

sağladığı görüldü. Ponatinibi Hyper CVAD rejimi ile kullanarak prospektif olarak değerlendiren, 

bugüne kadar yayınlanan tek çalışmada, 2 yıllık EFS %81 idi. HKHN yapılmayan hastaların 

büyük bir kısmında bu kombinasyonun küratif olup olmayacağını belirlemek için daha uzun 

takip gerekmekle birlikte Allo-HKHN'nin yüksek risk oluşturduğu yaşlı hastalarda bu fayda 

önemlidir. Ph+ ALL için başlangıç tedavisi sırasında ponatinib dozunun 30 mg'a düşürülmesi, 

etkinlikten ödün vermeden arteriyel tıkayıcı olayları büyük ölçüde azaltır. Ph+ ALL için bazı 

klinik çalışmalarda kemoterapisiz ilk sıra tedaviler ise (blinatumomab ve TKI kombinasyonu 

gibi) çalışılmaktadır. Sadece kortikosteroid + TKI kullanan rejimler de araştırılmıştır. Bu rejimler 

genellikle iyi tolere edilirken, genellikle kısa yanıt süreleri ve yetersiz yanıt oranları ile ilişkilidir. 

İndüksiyon tedavisinin etkinliğinin aksine, remisyonun en iyi nasıl sürdürüleceği net değildir. 

TKI, postremisyon tedavinin merkezi bir ayağıdır. Konsolidasyonun düşük yoğunluklu 

kemoterapi, yoğunlaştırılmış kemoterapi veya allo-HKHN seçimlerinden hangisi ile devam 

edeceği tartışmalıdır. İlk indüksiyon tedavisinden sonra TY elde edilen AYA ve yetişkin (<65 

yaş) hastalar için allo-HKHN ile konsolidasyondan önce MRD değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Donör varlığı, remisyon derinliği, komorbiditeler ve sosyal destek gibi pek çok değişken allo-

HKHN için uygunluğu belirler. Hastanın allo-HKHN alması için en uygun zaman belirsizdir; 

ancak MRD negatifliği elde etmiş olmak nakil öncesi önemlidir. MRD negatifliği elde eden 

hastalar için, konsolidasyon tedavisi, hastanın yaşı ve performans durumuna uygun doz 

modifikasyonları göz önünde bulundurularak, blinatumomab  ±TKI (B-ALL), TKI+ çokluajan 

kemoterapi, TKI + kortikosteroid veya Allo-HKHN olarak planlanabilir. MRD persistansı veya 

artışında, blinatumomab  ±TKI (B-ALL), TKI + çoklu ajan kemoterapi veya TKI+ kortikosteroid 

kombinasyonu ile devam edilmeli ardından Allo-HKHN yapılmalıdır. Blinatumomab 

tedavisinden sonra uzun süreli remisyon süreleri mümkün olmakla birlikte, uygun adaylarda 

MRD pozitifliği varsa HKHN yapılabilir. AYA hastalarında Allo-HKHN, TKI'lerle kombine 

kemoterapiye göre ek avantaj sağlamamaktadır. 



 

 

İdame tedavide aylık vinkristin + metilprednizolon + metotreksat ve 6-MP tedavisine (2 yıl) TKI 

eklenmesi önerilir. Antimetabolit ajanların hepatotoksisite veya myelosupresyon gibi yan etki 

durumlarında doz azaltılması gerekebilir. Nakil sonrası veya kemoterapi sonrası idamede TKI 

optimal süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte, minimum süre 1 yıl olmalıdır. Nakil 

yapılmamış yetişkin hastalar için ise mevcut fikir birliği, mümkünse TKI'e süresiz olarak devam 

edilmesi gerektiğidir. Tam moleküler remisyon elde edilse bile, periyodik MRD 

değerlendirmeleri (3 aydan daha sık olmamak üzere) düşünülmelidir. CD20 pozitif hastalığı 

olan hastalar için kemoterapiye Rituksimab eklenmelidir. 

ALL'nin diğer tüm alt tiplerinde olduğu gibi, MSS nüksünü önlemek için MSS'ye yönelik etkili 

profilaksinin uygulanması kritik öneme sahiptir. Mevcut veriler bu grupta intratekal tedavinin 

yeterince etkili olduğunu ve kraniyal ışınlamaya gerek olmadığını göstermektedir. Tüm tedavi 

rejimleri, yeterli MSS profilaksisini içermeli ve SS penetrasyonu olan TKI tercih edilmelidir. 

 

40 Yaş Üstü Fit ALL’de İndüksiyon 
 
ALL, farklı birçok tedavi protokolü ile tedavi edilebilen bir hematolojik kanser olup tedavisi 

birçok hematolojik hastalıktan daha karmaşık ve meşakatlidir. Protokollerde çoklu kemoterapi 

ajanları değişik zaman ve dozlarda kullanılsa da temelde tedavi indüksiyon, konsolidasyon ve 

idame tedaviden oluşur. Bununla birlikte mutlaka merkezi sinir sistemi açısından koruma veya 

tedaviyi içerir (Bakınız bölüm Santral sinir sistemi profilaksi ve tedavisi ). ALL protokollerinde 

GCSF desteği oldukça önemlidir. Bu bölümde 40 yaş üstü fit ALL hastalarında indüksiyon 

tedavisinden bahsedilecektir. GCSF kullanım ayrıntıları için Destek Bakım bölümüne bakınız. 

ALL ’de indüksiyon tedavisi ile hızlıca blastik hücrelerin azaltılması hedeflenmektedir. ALL ’de 

indüksiyon amacıyla birçok farklı kemoterapi protokolü kullanılmakla birlikte bu protokoller 

sıklıkla vinkristin, steroid, antrasiklin ile birlikte bazen L asparajinaz bazen ise siklofosfamid 

kombinasyonlarından oluşur. Günümüzde uzun etkisi nedeniyle birçok protokolde L-

asparajinaz yerine pegile formu tercih edilmektedir. Steroid tedavisi ALL ’de temel ilaçlardan 

olup kan beyin bariyerini daha iyi geçmesi nedeniyle deksametazon prednizolona tercih 

edilebilir. Tüm ALL tedavilerinde santral sinir sistemi korunması amacıyla intratekal tedaviler, 

yüksek doz santral sinir sistemi geçisi olan ilaçlar ve/veya kranial ışınlama yapılabilir. Erişkin 

yaş ALL ’lerde 40 yaş üstü hastalarda kullanılan protokollerde intratekal profilaksiler öne 

çıkmaktadır. 

ALL tedavisinde erken erişkinlik diye tabir edilen AYA grubunda tedavi çocuk hastalarda 

kullanılan protokollere adapte tedavi rejimleriyle nispeten daha belirli olmakla birlikte bazı 

çalışmalarda 35 bazılarında ise 40 yaş üstü erişkin hastalar için remisyon indüksiyon 

tedavisinin standardı henüz netlik kazanmamıştır. Bu konuda iyi tasarlanmış prospektif 

randomize kontrollü çalışma eksikliği olsa da adölesan ve AYA grupta önerilen çocuklarda 



 

 

kullanılan tedaviler bazlı rejimlerin 40 yaş üstü erişkinlerde artmış toksisite ve tedavi ilişkili 

mortalite nedeniyle kullanılması önerilmemektedir. Özellikle asparajinaz, yoğun steroid ve 

vinkristin yoğun dozlarınının ileri yaş erişkinlerdeki toksisitesi birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Diğer hematolojik kanserleri tedavi ederken olduğu gibi ALL ’de hastaların yaşı yanısıra eşlik 

eden hastalıkları, organ fonksiyon durumları, performan durumları, sosyal statüleri gibi birçok 

etken göz önünde bulundurularak hastaların tedavi planı yapılmalıdır.  

ALL hastalarında tanı konulur konulmaz hızlıca tedaviye başlamak gerekir. Steroid yanısıra 

vinkristin ve/veya siklofosfamid ile prefaz tedavi seçeneklerinin olduğu tedavi prokolleri de 

mevcuttur. Tümör yükünün kontrollü şekilde azaltılmak istendiği hastalarda veya genetik 

sonuçların kısa sürede toplanabileceği merkezlerde hastanın risk değerlendirmesini yaparak 

tedaviye başlamak için prefaz tedaviler tümör lizis profilaksisi ile birlilkte verilebilir. Diğer 

yandan prefaz tedavi yanıtının prognostik bir kriter olduğunu gösterir çalışmalar da mevcuttur. 

B-ALL tedavisinde %20 ve üstünde CD20 + blastların varlığında rituksimab nüksü azaltması 

ve toplam sağkalımı arttırması nedeniyle indüksiyon tedavisine eklenmelidir. 

İndüksiyon tedavisinde amaç tam yanıt/tam moleküler yanıt elde etmektir. Moleküler yanıt 

günümüzde birçok merkezde değerlendirilebilir olduğundan ve prognostik/tedavinin sonraki 

basamaklarını belirmede kullanılan önemli parametrelerden olması nedeniyle indüksiyon 

tedavisi sonrasında 6-16 hafta sonra bakılması önerilir. 

Birçok farklı protokol ile indüksiyon sonrası %80 üstünde tam yanıt elde edilebildiğinden 

protokolde kullanılan ilaçları dikkatli uygulanması, olası yan etkilerin iyi bilenerek iyi yönetilmesi 

hastaların tedavi ilişkili ölüm oranlarını azaltmak için göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli konulardır. İndüksiyonda kullanılan L-asparajinaz ile allerjik reaksiyonlar, 

hepatotoksisite, koagülopati, pankreatit, hiperglisemi, hiperlipidemi yan etkileri; vinkristin ile 

nöropati; antrasiklinlerin kardiyotoksisiteleri; yüksek doz ARA-C ’nin santral sinir sistemi ve göz 

üzerine olan yan etkileri; yüksek doz metotreksatın nefrotoksisitesi, hepatotoksisite riski ile 

idrar alkalinizasyon ve kalsiyum folinat kullanım gerekliliği; siklofosfamidin kalp-karaciğer-

böbrek üzerine olan etkileri, steroidlerin yan etkileri, pürin analoglarının karaciğer 

enzimlerinden etkilenmesi nedeniyle uzamış sitopeni-miyelosupresyonu unutulmamalı ve 

dikkatli izlenmelidir. 

 

40 Yaş Üstü Fit ALL’de Konsolidasyon 

Indüksiyon tedavisinde başlanan protokole uygun remisyon sonrası tedaviler izlenmelidir. 

Remisyon sonrası konsolidasyon veya intensifikasyon olarak adlandırılan tedavide amaç  

rezidüel hastalığın ortadan kaldırılması ve hastalık nüksünün engellenmesidir. Konsolidasyon 

tedavilerini, indüksiyonda kullanılan temel ALL tedavilerinin farklı doz ve yoğunlukta 

kombinasyonları oluşturmaktadır. Protokole göre değişmekle birlikte yaklaşık 6 aylık bir tedavi 

sürecisi olan konsolidasyon tedavileri sıklıkla ARA-C, metotreksat, etoposit, siklofosfamid, L-



 

 

asparajinaz, vinkristin, antrasiklin, 6-MP içeren farklı kombinasyonlar ve yüksek doz içeren 

tedavi şemalarından oluşur.  Erişkin protokollerde indüksiyon tedavisi sonrası yapılacak kemik 

iliği aspirasyon sonucuna göre bazı protokollerde ikinci bir indükisyon tedavisi bulunmaktadır. 

Tedaviler hasta bazlı ve tamamen seçilen protokollere sadık kalınarak yapılmalıdır. Allojeneik 

kök hücre nakil kararı dikkatle değerlendirilerek konsolidasyon tedavisine nakil ile devam 

edilecek hastalar için izlem farklı olacaktır ( Bakınız ALL ’de nakil endikasyonları bölümü ).  

 

40 Yaş Üstü Fit ALL’de İdame 

İndüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrasında uygulanan idame tedavideki amaç hastalık 

nüksünü önlemektir. Çoğu tedavi protokolünde idame günlük 6-MP ve haftalık metotreksat 

tedavisinden oluşmakla birlikte bazen eklenmiş aylık vinkristin ve steroid dozları 

olabilmektedir. Konsolidasyon tedavisinde olduğu gibi idame tedavi de verilen indüksiyon 

tedavi şemasının devamında önerilen uygun tedaviler ile yapılmalıdır. Protokollerde 2-3 yıllık 

idame süreleri mevcuttur.  

İdame tedavinin temelini oluşturan 6-MP oral olarak kullanılan bir antimetabolit olup 

biyoyararlanım açısından hastanın diyeti, metabolit dönüşümü nedeniyle karaciğer enzim 

etkilenimi ve metotreksat ile birlikte kullanımında toksisite artabileceğinden dikkat edilmesi 

gereken bir ilaçtır. İlacı metabolize eden 3 enzimden biri olan thiopurine methyltransferase 

(TPMT) enziminin homozigot veya heterozigot mutasyonu durumunda ilacın 

metabolizmasındaki etkilenim ile hastalarda sitotoksisite ve hepatotoksisitenin arttığı 

gösterilmiştir. 

 

Ph-benzeri/BCR-ABL1-benzeri ALL: 

Geleneksel kemoterapiler ile Ph-benzeri/ BCR-ABL1-benzeri ALL'de sonuçlar kötüdür. 

İndüksiyon sonrasında MRD pozitifliği oranı yüksektir. Sıklıkla primer refrakter hastalık veya 

çok erken relapslar gözlenir. Bu nedenle tedavide yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç vardır. 

Önemli bir genetik heterojenite olmasına rağmen, ABL sınıf ve JAK-STAT mutasyonları, tedavi 

için hedeflenebilecek en yaygın genlerdir. ABL1 inhibitörü imatinib, dual ABL1/SRC inhibitörü 

dasatinib, JAK1/JAK2 inhibitörü ruxolitinib kullanılabilir. Aynı zamanda tip-2 JAK inhibitörleri 

CRLF2 yeniden düzenlenmesinde de etkilidir. Bu hastalarda dikkate değer tirozin kinaz 

inhibitör (TKI) tedavi başarısı bildirilmiştir. İmmunoterapi ise son zamanlarda önem 

kazanmıştır. Blinatumumab, İnotuzumab ozogamisin, CAR-T hücre tedavileri kullanılabilir. Ph-

benzeri/BCR-ABL1-benzeri ALL için Allo-HKHN'nin sonuçlar üzerindeki etkisini gösteren sınırlı 

veriler mevcut değildir. 

 

 

 



 

 

g. Unfit ALL’de tedavi 

55-60 Yaş üstü ALL hastaları ideal tedavileri tam olarak alamadıklarında daha kısa yaşam 

süresi, daha fazla nüks, daha fazla oranda tedavi ilişkili ölüm ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu 

yaş sınırları klinik araştırmalardan gelen sınırlar olmakla birlikte hastalar için tedavi seçiminden 

önce fitlik açısından yaş yanı sıra diğer eşlik eden hastalıklar, hastanın günlük yaşam aktivite 

durumu, kullandığı ilaçlar gibi birçok değerlendirmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hasta 

grubu için altın standart bir tedavi olmamakla birlikte tedavi kişileştirilerek uygulanmalıdır. 

Temel tedavi prensipleri fit, genç hastalardaki gibi olmakla birlikte toksisitesinden kaçınmak 

için L-aspa ve steroid için doz ve yoğunluk azaltımı düşünülmeli, antrasiklin-siklofosfamid-

metotreksat-vinkristin-etoposid gibi diğer temel ALL ilaçları ise ilaç özelinde doz ayarı ile 

verilmelidir. Tüm protokollere adapte olarak SSS profilaksisi, antimikrobiyal profilaksi ve GCSF 

profilaksisi verilmelidir. SSS profilaksisinin mümkünse ışınlamadan kaçınılarak intratekal 

tedaviler ile yapılması önerilir. 

Kırılgan hasta grubu için doz azaltılmış klasik ALL kemoterapileri ve bu kemoterapilerin 

immunoterapiler ile kombinasyonları tedavide kullanılabilir. Tablo 3 ’te kullanılabilecek 

tedaviler sunulmuştur.  

Tedavi adı  İlaçlar 

Mini Hyper-CVAD Dozu azaltılmış antrasiklin, CY, Mtx, Vinkristin, steroid 

GMALL İda, dexa, vinkristin, CY, ARA-C 

PETHEMA- 

ALLOLD07  

 Vinkristin, dexa, ida, CY, ARA-C, mtx, L-aspa 

GRAALL Doxo, vinkristin, dexa, ARA-C, CY 

Modifiye DFCI 91-01 Dexa, doxo, vinkristine, mtx, ARA-C, L-aspa 

POMP rejimi Prednizolon, 6-MP, Mtx, vinkristin 

Vinkristin, prenizolon Vinkristin, prenizolon 

 
 

%20 ve üstü CD20 + blast durumunda rituksimab eklenmesi bu yaş grubu için de geçerlidir. 

Idame tedavi önerisi fit hasta grubu ile aynıdır.  

Son yıllarda relaps refrakter hastalıkta kullanılan anti CD 22 monoklonal antikor ve ilaç 

konjugatı olan inotuzumab ozogamisin ’in 60 yaş üstü hastalarda mini Hyper-CVAD ile 



 

 

kombine kullanımında toplam sağkalım, tam yanıt ve olaysız sağkalımda artış gösterilmiştir. 

Bu kombinasyona yine relaps refrakter veya MRD pozitifliği durumunda kullanım endikasyonu 

olan bispesifik CD19-CD3 antikoru olan blinatumumab’ ın eklenmesi, idamede bu ajanların 

kullanımı ve tek başına blinatumumab’ ın birinci basamakta kullanımıyla ile ilgili klinik 

araştırmaların bir kısmının sonucu yayınlanmış olup bazı araştırmalar devam etmektedir. 

70-75 yaş üstü, Ileri derecede kırılgan hastalarda sadece vinkristin- steroid veya  idamede 

kullanılan POMP rejimi kişişelleştirilerek veya sadece palyatif tedaviler düşünülebilir. Bu 

hastalar için uygun olanlara SSS profilaksi için intratekal tedaviler düşünülmelidir. 

 

h. Ph pozitif unfit B-ALL tedavisi  

ALL'de Ph-pozitifliği, azalmış sağkalım ile ilişkilendirilmiştir; bununla birlikte, BCR-ABL'yi 

hedefleyen TKI tedavisinin ortaya çıkışı bu olumsuz sonucu hafifletmiştir. Ph-pozitif hastalık 

insidansı yaşla birlikte artar, bu nedenle bu anormalliğin yönetimi, yaşlı hastalarda sonuçların 

iyileştirilmesi için hayati önem taşır. Yaşlı hastalarda kemoterapi bazlı rejimlerin 

kombinasyonlarının kullanımı, çok sayıda devam eden yeni çalışma ile genişlemeye devam 

etmektedir. ≥65 yaşındaki veya ciddi komorbiditeleri olan Ph-pozitif ALL tanılı yetişkin hastalar 

mümkünse bir klinik araştırmaya dahil edilmelidir. Uygun bir klinik araştırma yokluğunda, 

önerilen indüksiyon tedavisi hastanın yaşına ve/veya komorbid durumlarına bağlı olacaktır.  

 

Tedavi TKI+ kortikosteroid veya TKI+ kemoterapi olarak planlanmalı ve tüm hastalar MSS 

profilaksisi almalıdır. Kılavuzlarda yaş sınırı 65 olarak belirlenmiş olsa da kronolojik yaş tek 

başına uygunluğu tanımlamak için yetersizdir. Hastalar yaş, performans durumu, uç organ 

işlevi/rezervi gibi faktörlerle bireysel olarak değerlendirilmelidir. Yaş ve performans durumu için 

gerekli doz değişiklikleri dikkate alınmalıdır. İndüksiyon sonrası yanıt değerlendirme MRD’yi 

kapsamalıdır. TY’dan az yanıt elde edilen hastalar relaps/refrakter hastalık gibi yönetilmelidir.  

İndüksiyon sonrası MRD persistansı ya da artışı varsa Blinatumumab  ±TKI (B-ALL için), TKI 

+ çoklu ajan kemoterapi ya da tek ajan TKI tercih edilmeli ve takiben Allo-HKHN için uygunluğu 

değerlendirilmelidir. Konsolidasyon tedavisi AYA ve yetişkin hastalarınkiyle benzerdir. TKI 

idamesi ise nakil olsun ya da olmasın tüm hastalara verilmelidir. 

 

İndüksiyon sonrası MRD negatifliği durumunda ise TKI + Blinatumumab (B-ALL için), TKI + 

multiajan kemoterapi, tek ajan TKI ya da uygunsa Allo-HKHN düşünülebilir. Aynı şekilde TKI 

idamesi ise nakil olsun ya da olmasın tüm hastalara verilmelidir. 

 

 



 

 

I. Santral sinir sistemi tedavisi (profilaksi ve tedavi)  

Santral sinir sistemi (SSS), ALL ’de sık görülen bir ilik dışı tutulum alanıdır. Tanı anında SSS 

tutulum saptanma oranı yaklaşık % 5 iken SSS profilaksisi yapılmaması durumunda ALL 

hastalarının takibinde % 75 ’e varan oranda SSS tutulumu olabileceğinden her ALL hastasında 

mutlaka remisyon indüksiyon ve konsolidasyon tedavilerine adapte edilerek BOS örneklemesi 

ve SSS profilaksisi uygulanmalıdır. Erişkin ALL hastalarında tanıda yüksek beyaz küre sayısı, 

tanı LDH düzeyinin yüksek olması, T veya olgun B hücre fenotipli hastalık SSS tutulumu 

açısından yüksek riskle ilişkilendirilmiştir. Her İTT profilaksisi yapılırken BOS örneklemesinden 

takip edilen merkezin olanakları doğrultusunda hücre sayımı, akım sitometrik ve sitolojik 

değerlendirme uygun olacaktır.  

 

Beyin omurilik sıvı (BOS) örneklemesinden yapılacak hücre sayımı, akım sitometrik ve 

sitopatolojik yöntemler ile hastaların SSS tutulum durumu belirlenmelidir. Hücre sayımı ve blast 

tespitine göre SSS bulguları üçe ayrılmaktadır. BOS sayımında beyaz küre sayısı <5 ve blastik 

hücre yok ise SSS 1, BOS sayımında beyaz küre sayısı <5 ve blastik hücre var ise SSS 2, 

BOS sayımında beyaz küre sayısı ≥5 veya blastik hücre varlığı veya kranial sinir tutulumu 

durumu ise SSS 3 olarak sınıflandırılmakta olup bu sınıflandırmaya göre önerilen tedavi 

şemaları mevcuttur. Periferde blast olan veya travmatik BOS örneklemesi yapılmış olan 

hastalarda ise bu algoritma karışıklık yaratacağından bir diğer değerlendirme kullanılabilir. 

BOS beyaz küre sayısının eritrosit sayısına oranı periferdeki oranın 2 katı veya fazlası ise SSS 

3 olarak değerlendirilmelidir. SSS 3 bulgusu olan hastaların SSS tutulumu kabul edip tedavisi 

buna göre yapılırken SSS 2 tanımlı hastalar için net tedavi şeması mevcut değildir. Bu 

değerlendirmeler tedavi sonunda yanıt için de kullanılmaktadır. SSS 2-3 ile SSS tutulumu olan 

hastaların BOS bulguların SSS 1 ’e gerilemesi SSS hastalığı için tam remisyon olarak 

değerlendirilirken ALL tedavisi sırasında yeni gelişen SSS 3 olan BOS bulguları veya klinik 

olarak başka bir durumla açıklanamayan SSS tutulum klinik bulgusu gelişmesi ise SSS relapsı 

olarak değerlendirilmelidir.  

 

ALL ’de SSS profilaksisi ve tedavisi; intratekal tedaviler, ışınlama veya SSS geçişi yüksek olan 

yüksek doz metotreksat, ARA-C veya L- Asparajinaz ile yapılabilir. SSS 3 bulgusu olan 

hastalara veya sinir tutulumu olan hastalar ile İTT veya yüksek doz tedaviler sonrası devam 

eden tutulum durumunda ışın tedavisi akılcı iken SSS 1 ve 2 hastaları için; ışın tedavisinin 

nörotoksisitesi, ek miyelotoksisitesi ve sekonder beyin tümör riskinden kaçınmak adına, İTT ile 

birlikte yüksek doz tedavilerin verilmesi uygun olacaktır. Profilaksi amacıyla yapılan İTT için 

metotreksat+/-deksametazon uygulaması ile metotreksat+ ARA-C+/-deksametazon ile yapılan 

üçlü uygulama karşılaştırıldığında üçlü tedavi ile nüks oranı bazı çalışmalarda bir miktar daha 



 

 

az görülse de genelde sonlanımlar arasından fark gözlenmemiştir. İntratekal steroid 

tedavisinin amacı araknoid membran inflamasyon ve irritasyonunu önlemektir, bu nedenle bazı 

protokollerde intratekal tedavide steroid mevcut iken bazısında yoktur. ALL hastalarında SSS 

profilaksisi amacıyla tedavi şemasına uygun olarak 8-12 İTT yapılması ve her tedavide BOS 

incelemesi önerilir. Profilaktik amaçlı İTT sırasında metotreksat +/-steroid veya ARA-C+/-

steroid tedavisi hastanın aldığı ALL tedavi şemasına göre uygulanması uygun olacaktır. BOS 

incelemelerinde blast tespiti, SSS 3 skoru olması durumunda haftada 2-3 kere BOS blast 

negatif hale gelinceye kadar üçlü İTT (metotreksat+ARA-C+steroid), sonrasında 4-6 hafta 

haftalık İTT yanısıra hasta bazında kişiselleştirilmiş tedavi ile SSS geçişi olan ajanlarla 

tedaviler verilebilir.  

 

İTT uygulamaları dikkatli şekilde ve travmatik lomber ponksiyonların artmış SSS nüksü ile 

ilişkili olduğundan deneyimli bir klinisyen tarafından yapılmalıdır. İntratekal tedavi için trombosit 

sayısı ≥50 × 109/l, fibrinojen düzeyinin >100 mg/dl olması komplikasyonları önlemek için tercih 

edilir. Kemoterapinin BOS içindeki dağılımını arttırmak ve işlem sonrası baş ağrısını önlemek 

için işlemden sonra en az 30 dakika hastanın prone pozisyonda kalması sağlanmalıdır.  

 

8. Nüks/Dirençli ALL tedavisi (Ph- B ALL) 

Erişkin ALL hastalarında indüksiyon tedavileriyle % 90 ’a varan tam yanıt görülse de % 10 

kadar hasta indüksiyon tedavisine refrakter olabilmekte; % 40-70 hasta ise relaps hastalık ile 

karşımıza çıkabilmektedir. Relaps ve refrakter (R/R) hastalıkta maalesef uzun süreli sağkalım 

oranı % 10 ’a kadar düşmektedir. Hastanın yaşı, remisyonda kalma süresi, relapstaki hastalık 

yükü ve kurtarma tedavisine olan yanıtı gibi birçok parametre R/R hastalıktaki sağkalımı 

etkilemektedir. R/R hasta grubunda amaç hızlıca kurtarma tedavisi ile tam yanıt elde edilerek 

hastayı kür/en kalıcı yanıtı sağlayabilecek allojeneik hematopoetik kök hücre nakline taşımak 

olmalıdır. Bu durumda hastanın varsa öncelikle klinik araştırmaya alınması yoksa hastanın 

tedavi öncesi mutlaka yaş, organ fonksiyon durumları, performans statusu, önceki aldığı 

tedaviler etki ve yan etki ile komplikasyon öyküleri, kemik iliği dışı organ tutulum, hızlıca donör 

değerlendirmeleri yapılarak tedavisinin hızlıca verilmesi önerilir. Son yıllarda hızlanan 

moleküler düzeyde çalışmalar ile birlikte hastalıkta kilit rol oynayan bu moleküllere yönelik 

hedeflenmiş tedaviler giderek artan oranda tedavide yerini almaktadır. Bu nedenle R/R hastalık 

durumunda hedefe yönelik tedavi yapılabilecek hasta grubunun sağlıklı olarak belirlenebilmesi 

için blastik hücrelerde CD 19, CD20, CD22, CD 38 varlığı araştırılmalı yapılabilen merkezlerde 

moleküler yöntemler ile bcr-abl, Bcl2, Jak2, Ras, NOTCH gibi mutasyonların varlığına 

bakılmalıdır. 

 



 

 

R/R hastalık için altın standart tedavi yöntemi mevcut değildir. Hastalar bireysel olarak 

değerlendirilmeli, yukarda açıklanan özellikler gözden geçirildikten sonra kurtarma tedavisi 

seçilmelidir. Relaps hastalık durumunda; hastanın birinci tam yanıt süresi 2 yıldan uzun ise 

aynı tedavi protokolü tekrar verilebileceği bildirilmiştir. Kısa süreli tam yanıt sonrası relaps 

veya refrakter hastalık durumunda ise mümkün olan en güçlü ilaçlar ile hastanın tam yanıta 

ulaştırılması gerekir. B-ALL için çok yakın zamanda geliştirilen hedefe yönelik moleküller ve 

CART tedavileri bu durumda kurtarıcı görünmektedir.  

 

R/R ALL ’de kurtarma amacıyla kullanılabilecek konvansiyonel kemoterapiler ve hedefe 

yönelik tedaviler Tablo 4 ’te sunulmuştur. 

 

Tedavinin adı İlaçlar CR/CRh/CRi 

oranları 

FLAG-Ida Fludarabin, ARA-C, GCSF, İdarubisin % 25-39 

FLAM Fludarabin, ARA-C, Mitoksantron % 50 

Augmented Hyper-CVAD L-asparajinaz ile yoğunlaştırılmış vinkristin 

ve deksametazon, Cy, ARA-C, Mtx 

% 47 

MOpAD Rejimi Mtx, Vinkristin, peg Aspa, deksametazon % 39 

Klofarabin ve klofarabinli 

kombinasyon tedavileri 

Klofarabin veya klofarabin, mitoksantron, 

etoposid, peg Aspa veya klofarabin, Cy, 

etoposid 

%40-50 

Blinatumomab Blinatumomab % 51 

Inotuzumab Inotuzumab % 74 

CART  KTE-X19 % 71 

 
  

Blinatumomab, CD19/CD3 bispesifik bir monoklonal antikor olup önce ph -  R/R B-ALL ’de 

onayı ardından ph + R/R B-ALL ve en sonda tam yanıt 1 veya 2 ’de MRD pozitif hastaların 

tedavisinde onaylı bir ilaçtır. R/R B-ALL ’de randomize kontrollü faz 3 çalışması sonucunda 

standart kemoterapiye karşılık blinatumomab ile median toplam sağkalım süresi daha uzun, 

toplam tam yanıt oranları dah yüksek bulunmuştur. Çalışmada blast yüzdesi %50 altında olan 

grubun bu avantajı daha iyi gösterdiği unutulmamalıdır. Yani, tümör yükü daha düşük hasta 



 

 

grubu blinatumomab tedavisinden daha fazla yarar görmektedir. İlacın kendine hasta yan 

etkileri olan sitokin salınım sendromu ve nörotoksisitesinin ilacı uygulayan merkezde iyi 

yönetimi sağlanmalıdır.  Klnik araştırmalarda ve ilacın onaylı kullanımında SSS tutulumu olan 

hastalar dışlandığından Blinatumomab’ ın SSS tutulumu olan hastalardaki etkinlik ve yan etki 

profili bilinmemektedir. 

 

Inotuzumab Ozogamisin, R/R B-ALL tedavisinde onaylı bir diğer monoklonal ilaç olup CD 22 ’

yi hedeflemektedir. Faz 3 randomize kontrollü çalışması R/R CD22 pozitif B-ALL hastalarında 

birinci veya ikinci kurtarma tedavisi olarak standart kemoterapi ile karşılaştırma yapılarak 

yayınlanmıştır. Bu çalışmada inotuzumab kolunda daha yüksek tam yanıt oranları, daha çok 

MRD negatiflği sağlanmıştır. İlacın kendisine has yan etkisi olan venookluziv hastalık ve 

hepatoksisitenin allojeneik hematopoetik kök hücre nakli hedeflenen bu hasta grubunda 

dikkatle izlenmesi gereklidir. Inotuzumab’ın R/R B-ALL hastalarında mini HYPER-CVAD ile 

kombine kullanımıyla sağlanan tam yanıt ve toplam sağkalım artışı sonrası inotuzumab ileri 

yaş R/R hastalarda kombine tedavi önerilerinde yerini almıştır. Inotuzumab’ ın intratekal 

tedavilerle SSS tutulumu olan hastalarda kullanılabilmesi ve blinatumomab’ ın aksine tümör 

yükü fazla olan hasta grubununda da etkinliğinin gösterilmiş olması iki ilaç arasında seçim 

yaparken tümör yükü düşük ve SSS tutulumu olmayan hastalarda blinatumomab tedavisini; 

tümör yükü yüksek ve/veya SSS tutulumu olan hastalarda inotuzumab’ ın tercih edilmesinin 

uygun olacağını düşündürmektedir.  

 

Lipozomal vinkristin Ph-negatif ALL'li yetişkin hastalar için ikinci veya daha fazla nükste 

onaylanmıştır, ancak potansiyel olarak iyileştirici bir yaklaşımda önemli rolü yoktur. Varsa bir 

klinik araştırma tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.  

 

R/R ALL tedavisinde kullanılabilecek son yılların giderek hız kazanan hücresel tedavisi olan 

CART tedavilerinden Brexucabtagene autoleucel, AYA ve R/R Ph-negatif B-ALL'li yetişkin 

hastalar için bir seçenektir. Tisagenlecleucel, 25 yaşına kadar (<26 yaş) + dirençli hastalığı 

veya en az 2 kez relaps olan hastalar için bir seçenektir. CART kullanılan hastalarda TY2’de 

konsolidatif Allo-HKHN mutlaka düşünülmelidir. 

 

İlk Allo-HKHN'den sonra nüks eden hastalar için, diğer seçenekler ikinci bir Allo-HKHN ve/veya 

DLI'yi içerir. Bununla birlikte, tisagenlecleucel veya brexucabtagene autoleucel ile tedaviyi 

takiben Allo-HKHN'nin rolü belirsizdir. Periferik kanda tisagenlecleucel'in kalıcılığı ve kalıcı B-

hücresi aplazisi, müteakip Allo-HKHN olmaksızın kalıcı klinik yanıtlarla ilişkilendirilmiş olsa da 

kesin önerilerde bulunulmadan önce daha fazla çalışma yapılması gerekecektir.  



 

 

R/R ALL tedavisinde bcl2 inhibitörleri, CD 38 ’i hedefleyen ve temel olarak myelom tedavisinde 

kullanılan daratumumab, mTOR inhibitörleri ve daha birçok hedefe yönelik tedavi ile ilgili 

çalışmalar sürmektedir.  

 

R/R T HÜCRELİ ALL TEDAVİSİ  

 

B- ALL ’deki hedefe yönelik moleküllerin aksine T-ALL için hedeflenebilecek mutasyon azlığı 

nedeniyle hastalığın tedavisi gelişmeye açık olamamıştır. ALL tedavisi bölümünde bahsedilen 

indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri bu hasta gruplarında da kullanılabilir.  

Relaps refrakter T-ALL tedavisinde onaylı bir pürin analoğu olan nelarabinin yeni tanı T-ALL 

hastalarında Hyper-CVAD tedavisine eklenmesi ile 3 yıllık OS %66 bulunmuş ve tarihsel 

kontrol ile değerlendirildiğinde tedaviye eklenmiş olmasının bir avantajı gösterilememiştir. Bir 

diğer çalışmada ise yeni tanı hastalarda BFM protokolüne eklenen nelarabin ile eklenmeyen 

kola göre 4 yıllık hastalıksız sağkalımın anlamlı olarak iyi olduğu gösterilmiştir (% 89,9 karşılık 

%83,3; p: 0,03). Çelişkili sonuçlar nedeniyle halen nelarabinin birinci basamak tedavide yeri 

net değildir.  

T- ALL ’nin erişkinde %20 ’lik bir kısmını oluşturan ve diğer alttiplere göre daha kötü seyri 

olduğu bilinen ETP-ALL için L-asparajinaz içeren çoklu-yoğun kemoterapi sonrası remisyonda 

allojeneik kök hücre nakli ile diğer alt tiplere yakın bir toplam sağkalım elde edilebilir gibi 

görünmektedir.  

Relaps refrakter T- ALL ’de venetoklax monoterapi veya kemoterapi ile kombine kullanım 

çalışmaları ve vaka raporları umut verici görünmektedir. 

NOTCH 1, T-ALL ’de %60 oranında tespit edilen bir gen olup NOTCH sinyal yolağını 

hedefleyen yeni moleküllerin hastalığın tedavisinde çalışmaları devam etmektedir. Yine 

daratumumabın B-ALL ’de de olduğu gibi R/R T- ALL hastalarında klinik araştırmaları 

sürmektedir. 

 

EKSTRAMEDÜLLER RELAPS ALL TEDAVİSİ  

 

İzole ekstramedüller relapslar ALL ’de sıklıkla yumuşak dokuda, lenf nodlarında veya deride 

görülebilir. Bu durumda evreleme amacıyla pozitron emisyon bilgisayarlı tomografisi çekilebilir. 

Mutlaka eş zamanlı sistemik nüks açısından perifer blast olmasa bile hastaların kemik iliği 

değerlendirilmesi dikkatle yapılmalıdır. 

 

İzole testiküler tutulum için testis ışınlaması tercih edilebilir. Önerilen radyoterapi dozu 2 Gy 

fraksiyonla total 24 Gy ’dir. 



 

 

İzole ekstramedüller relaps durumunda sistemik kemoterapiler ve sonrasında uygun olan 

hastalara allojeneik kök hücre nakli yapılmalıdır. Relaps refrakter hastalıkta kullanılan 

blinatumomab ve inotuzumab’ ın ekstramedüller hastalıkta etkinliğin kemik iliği tutulumundaki 

gibi iyi olmadığı bilindiriğinden bu ajanların ektramedüller tutulumda mümkünse sistemik 

kemoterapi ile kombinasyonu uygun olabilir. Diğer yandan ise CART hücre tedavilerinin 

ektramedüller hastalıkta monoklonal antikor tedavilerine göre daha iyi sağladığı bilinmektedir.  

 

İZOLE SSS RELAPSINDA TEDAVİ  

 

İzole SSS relapsı erişkin hastalarda oldukça kötü prognoz ile ilişkili olup sıklıkla ardından 

gelecek olan bir sistemik nüksün habercisidir. Kranial sinirler sıklıkla etkilenir. Bu nedenle 

nörolojik fonksiyonu korumak için tedaviye hızla başlanmalıdır. 

 

İzole SSS relapsı durumunda yüksek doz SSS geçişi olan kemoterapötikler (metotreksat, 

ARA-C gibi) ile sistemik tedaviler İTT ile birlikte veya SSS ışınlaması verilebilir. Sistemik tedavi 

veya ışınlamaya uygun olmayan hastalar için İTT verilebilir. İTT metotreksat+ARA-C+/-

deksametazon ile yapılmalıdır. İntratekal tedavi ile beyinde yeterli doz konsantrasyonu 

sağlanamayabilir bu nedenle daha etkin/kolay uygulamalar için intraventriküler Ommaya 

rezervuarı uygulaması tercih edilebilir. Önerilen radyoterapi dozu 1,8-2 Gy fraksiyonda toplam 

18 Gy ’dir.  

 

Relaps refrakter hastalıkta kullanılan blinatumomab ve inotuzumab’ ın zayıf kan beyin bariyeri 

geçişi, blinatumomab çalışmalarında SSS tutulumu hastaları dışlandığından her iki ajan için 

de SSS tutulumunda kullanılacak ise İTT ile veya sistemik kemoterapi ile kombinasyonu 

kullanılabilir. CART tedavilerinin SSS geçisi ve SSS etkinliği oldukça iyidir ancak bu hastalarda 

nörotoksisitenin daha fazla olabileceği de unutulmamalıdır.  

 

Ph+ALL’de SSS aktivitesine sahip olduğu bilinen TKI dasatinib tedaviye eklenebilir. Ancak TKI 

kullanımı ile SSS'ye yönelik ilave tedaviye duyulan ihtiyaç ortadan kaldırılamaz.  

 

Bu hastalar için Allo-HKHN için değerlendirilmelidir. CAR-T hücre tedavisi gibi hücresel 

tedavilerin iyi kan-beyin bariyeri penetrasyonuna sahip olduğu ve hastalık yükünden bağımsız 

olarak SSS tutulumu olan hastalarda yanıtı sağlayabildiği gösterilmiştir. CAR-T hücre 

infüzyonundan önce yüksek SSS lösemi yükü, ciddi nörotoksisiteye neden olabilir. CAR-T 

hücre kaynaklı remisyonların sürdürülebilirliği, araştırılan hasta sayısının azlığı ve kısa takip 

süresi nedeniyle belirlenememiştir. Bu nedenle CAR-T ile elde edilen remisyonlar sonrası 

AKHN düşünülmelidir. 



 

 

Relaps/Refrakter (R/R) Ph pozitif ALL: 

 

Ph+ ALL’de relaps, tedavi başarısızlığının ana nedeni olmaya devam etmektedir ve TKI 

tedavisi sırasında ortaya çıkarsa ABL1-TKD mutasyonu ile ilgili olması muhtemeldir. 

Mutasyonlar TKI tedavisinin başlangıcından önce olabilir, ancak tanıda rutin mutasyon analizi 

önerilmez. R/R Ph+ B-ALL olan tüm hastalar için klinik araştırmaya katılım tercih edilmelidir. 

Uygun bir araştırmanın yokluğunda, hastalar tek ajan TKI (indüksiyon tedavisinde kullanılan 

TKI'den farklı), çoklu ajan kemoterapi + TKI veya kortikosteroid + TKI (yaşlı hastalarda) ikinci 

basamak tedavi için düşünülebilir. İlk indüksiyon sırasında uygulanmamış olan alternatif 

TKI’den mutasyon durumuna göre seçim yapılması önerilir. Mutasyon verisine ulaşmak 

mümkün olmayacaksa ponatinib tercihi uygun olacaktır. TKI  ±Blinatumomab ya da TKI ± 

İnotuzumab ozogamisin ve CAR-T diğer seçeklerdir. İnotuzumab ozogamisin ile artmış 

hepatotoksisite, fatal/hayatı tehdit edici veno-okluzif hastalık riski ve nakil sonrası non-relaps 

mortalite riski vardır. Brexucabtagene autoleucel, TKI'leri içeren tedaviyi takiben R/R Ph-pozitif 

B-ALL'li AYA ve yetişkin hastalarda kullanılır. Tisagenlecleucel ise 25 yaşına kadar (<26 yaş) 

+ dirençli hastalığı veya 2 kez relaps + 2 TKI başarısızlığı olan hastalarda kullanılır. TY2 elde 

edildiğinde ise konsolidatif Allo-HKHN şiddetle düşünülmelidir. Bu nedenle eğer daha önce 

çalışılmadıysa nüks etmiş ve nakil için uygun tüm hastalarda HLA doku tiplendirme hızla 

yapılmalıdır. İlk Allo-HKHN'den sonra relaps olan hastalar için diğer seçenek; ikinci bir Allo-

HKHN ve/veya donör lenfosit infüzyonu (DLI)’dır. Tisagenlecleucel veya Brexucabtagene 

autoleucel ile tedaviyi takiben Allo-HKHN'nin rolü belirsizdir. 

 

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyonları: 

 

Allo-HKHN, AYA ve yetişkin ALL’de yüksek riskli özelliklerin varlığında (Ph pozitifliği, Ph-

benzeri hastalık, MRD persitansı gibi) konsolidasyon sonrası tedavinin birincil parçası 

olmalıdır. Ph+ ALL ve MLL yeniden düzenlenmesi çok yüksek riskli popülasyonları tanımlar bu 

nedenle Allo-HKHN için açık bir endikasyon vardır ve remisyon sonrası en iyi seçenektir. 

TY1'de Allo-HKHN, yüksek risk taşıyan ve MRD pozitifliği olan tüm hastalarda önerilir, OS ve 

EFS'yi önemli ölçüde iyileştirir. Bu nedenle MRD izlemi zorunludur. MRD pozitif olan tüm 

hastalarda ise risk durumundan bağımsız Allo-HKHN önerilir. İndüksiyondan sonra kabul 

edilebilir MRD seviyesi <10-3/-4 kemik iliği hücresidir, konsolidasyondan sonra ise saptanamaz 

olmalıdır. Moleküler yanıt devamlılığı olan yüksek risk hastalarda Allo-HKHN endikasyonu net 

değildir. 

 

Diğer yüksek riskli ALL’lerde ise TY1'de HKHN endikasyonu için çeşitli çalışma grupları 

arasında farklılıklar vardır. Remisyon sonrası konsolidatif tedavinin bir parçası olarak HKHN 



 

 

ile devam etme veya uzun süreli idame kararı, vakaya göre ve hastalık özelliklerine göre 

bireyselleştirilmelidir. Kemoterapi ile erken MRD negatifliğinin, daha önce olumsuz olarak 

kabul edilen klinik ve genetik risk faktörlerini geçersiz kılabildiği gibi bu hastaların TY1'de 

transplantla ilişkili mortalite (TRM) riskine maruz kalmaması sağlanmış olacaktır.  

 

Özellikle %60-70'e varan 5 yıllık sağkalım oranlarına ulaşılan pediatrik protokollere benzer 

tedavi alan Ph-negatif AYA ALL’de ve/veya standart riskli olgularda MRD, transplantasyon 

kararını (geleneksel risk faktörlerine karşı) büyük oranda değiştirmiştir. Yoğunlaştırılmış 

pediatrik protokollere benzer kemoterapi protokolleri ile tedavi edilen ve MRD negatifliği elde 

edilen hastalarda, diğer yüksek risk faktörlerinin varlığına rağmen TY1'de Allo-HKHN kullanımı 

gerekli olmayabilir. Başlangıçta standart risk grubunda olan ancak MRD pozitifliği olan 

hastalarda ise Allo-HKHN düşünülmelidir. Moleküler yanıt devamlılığı olan standart risk 

hastalarda ise Allo-HKHN önerilmez. 

 

HKHN sonuçları ise pretransplant MRD negatif olan grupta daha iyidir. Mevcut MRD tabanlı 

stratejilerde, MRD negatif hastaların yaklaşık %20 ila %30'u takipte hematolojik nüks 

yaşayabilir. Bu durumda TY2 elde edildikten sonra Allo-HKHN yapılmalıdır. TY2'deki tüm 

hastalar Allo-HKHN için adaydır. İleri yaş tek başına bir kontrendikasyon değildir, ancak daha 

genç hastalarda nakille ilişkili ölüm oranları daha düşüktür. Yaşa bağlı transplant ilişkili 

mortalite ve morbiditeye rağmen, transplant dışı stratejilerle tedavi edilen yaşlı hastalardaki 

kötü sonuçlar nedeniyle vaka bazında HKHN düşünülmelidir. Azaltılmış yoğunluklu hazırlama 

rejimi (RIC) ile düşük TRM elde edilmektedir. 8 Gy TBI ile hazırlama rejimi yaşlı hastalarda 

tolere edilebilir. Yeni tanı almış veya nüks etmiş tüm hastalarda HLA doku tiplendirme hızla 

yapılmalıdır. 

 

Allo-HKHN için HLA uyumlu kardeş veya HLA uyumlu akraba dışı donörler tercih edilir. HLA 

uyumlu donörü olmayan yüksek relaps riski olan hastalara, uyumsuz akraba (haploidentik) 

donörden veya tek HLA alleli/antijen uyumsuzluğu olan akraba dışı donörden transplantasyon 

önerilebilir. Kordon kanı nakli bir alternatiftir. Genç hastalarda TBI bazlı miyeloablatif hazırlama 

rejimleri tercih edilir. TBI’a erişimi sınırlı olan merkezlerde, hazırlama rejimi olarak busulfan 

veya tiotepa düşünülebilir. RIC hazırlama rejimi myeloablatif için uygun olmayan unfit genç 

hastada ya da yaşlı fit hastada düşünülmelidir. 

 

Özetle HKHN, Ph+ B ALL’de konsolidasyon sonunda tam moleküler yanıt elde edilememişse 

veya IKZF1plus signature, Ph- B ALL’de IKZF1plus signature, KMT2A yeniden düzenlenmesi, 

düşük hipodiploidi, kompleks karyotip, BCR-ABL1 benzeri mutasyonlar, erken prekürsör T 



 

 

ALL, indüksiyon ve/veya konsolidasyon sonrası MRD negatifliği elde edilememişse 

düşünülmelidir. 

 

Otolog kök hücre naklinin Ph-negatif ALL'de hiçbir rolü olmamasına rağmen, son zamanlarda 

sınırlı da olsa bazı veriler moleküler remisyona ulaşan ve Allo-HKHN için uygun olmayan 

hastalarda potansiyel faydası olabileceğini göstermektedir.  

 

Santral Sinir Sistemi Relapsı: 

 

Erişkinlerde SSS relapsı, kötü prognoz ile ilişkilidir ve sıklıkla sistemik relapstan önce gelir. 

Medyan sağkalım aylarla sınırlıdır. Kranial sinirler sıklıkla etkilenir. Nörolojik fonksiyonu 

korumak için tedaviye hızla başlanmalıdır. İzole SSS relapsında Kraniyal RT (24-30 Gy) veya 

metotreksat, sitozin arabinosid gibi sistemik tedaviler ile IT kemoterapi tedavinin temelini 

oluşturur. Sistemik tedavi veya RT’e uygun olmayan hastalar için IT verilebilir. İntratekal tedavi 

ile beyinde yeterli doz konsantrasyonu sağlanamayabilir bu nedenle daha etkin/kolay 

uygulamalar için intraventriküler Ommaya rezervuarı uygulaması tercih edilebilir. Sistemik 

tedavide ise yüksek doz metotreksat ve sitozin arabinozid tercih edilir. Ph+ALL’de SSS 

aktivitesine sahip olduğu bilinen TKI dasatinib tedaviye eklenebilir. Ancak TKI kullanımı ile 

SSS'ye yönelik ilave tedaviye duyulan ihtiyaç ortadan kaldırılamaz. Tüm hastalar Allo-HKHN 

için değerlendirilmelidir. İnotuzumab ozogamisin ve Blinotumumabın kan-beyin bariyerine 

penetrasyonu zayıftır bu nedenle IT tedavi ile kullanılmalıdır. R/R hastalıkta kullanılan 

blinatumomab ve inotuzumabın zayıf kan beyin bariyeri geçişi, blinatumomab çalışmalarında 

SSS tutulumu hastaları dışlandığından her iki ajan için de SSS tutulumunda kullanılacak ise 

IT ile veya sistemik KT ile kombinasyonu kullanılabilir. CAR-T hücre tedavisi gibi hücresel 

tedavilerin iyi kan-beyin bariyeri penetrasyonuna sahip olduğu ve hastalık yükünden bağımsız 

olarak SSS tutulumu olan hastalarda TY'ı indükleyebildiği gösterilmiştir. CAR-T hücre 

infüzyonu ciddi nörotoksisiteye neden olabilir. CAR-T hücre kaynaklı remisyonların 

sürdürülebilirliği, araştırılan hasta sayısının azlığı ve kısa takip süresi nedeniyle 

belirlenememiştir. Bu, EM-ALL'nin CAR-T ile elde edilen remisyonlarında HKHN'nin 

düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. 
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7. Akut lenfoblastik lösemide tedavi yanitinin değerlendirilmesi: 
 
Akut lenfoblastik lösemide (ALL) tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen halen %15-60 

hastada relaps görülmektedir. Relaps gelişimi hastanın farmakokinetik özelliklerine ve lösemi 

hücrelerinin ilaç direncine bağlı olarak oluşabilir. Büyük çoğunluğu (%52’si) orijinal lösemi 

klonundan köken alır, ancak ilaçlara tedavi başından beri dirençli olan (intrinsik) subklonlar, 

tedavi sonu oluşan (edinsel) klonlar ve nadiren (%6) genetik olarak farklı bir klondan da relaps 

oluşabilir.  

 

ALL’de ilk tanıda hematolojik cevap %95 olmasına rağmen relaps gelişen vakalarda remisyon 

zor elde edilir. Relaps sayısının fazla olması da remisyon olasılığını düşürür, bu nedenle 

hastanın kliniği, risk faktörleri hematolojik ve moleküler remisyon durumu iyi takip edilmelidir. 

Mümkün olduğunca hastada relaps gelişmesi engellenmeli, olursa da ilk relapsta küratif tedavi 

yöntemi uygulanmalıdır. Hastalarda tedavi cevabı iyi takip edilmeli, relaps/refrakter hastalarda 

kemoterapiyle remisyon sağlanıp bir an önce hematopoetik kök hücre nakli yapılmalıdır. Bu 

nedenle hastalarda tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve sıkı takip edilmesi çok önemlidir.  

 

Minimal Kalıntı Hastalığı (MRD) 

 

Minimal kalıntı hastalık (MRD) değerlendirmesi, lösemi risk sınıflamasında önemli rol 

oynamaktadır. MRD değerlendirmesi ve standardizasyonu için birçok yöntem tanımlanmıştır. 

Moleküler yanıt, MRD yöntemi  ile belirli zamanlarda analiz edilir ve tam sitolojik remisyondaki 

hastalarda değerlendirilir. MRD flow sitometri ile ölçülürse, iyi bir MRD yanıtı genellikle 10-

3'den az olarak tanımlanır, ancak 8-12 renkli flow sitometride 10-4' den düşük MRD seviyeleri 

de elde edilebilir. Tam moleküler remisyon /moleküler remisyon başarısı, hastalıksız ve yaşam 

boyu sağkalım için en önemli bağımsız prognostik faktördür. 

 

Yapılan çalışmalarda indüksiyon tedavisinden sonra moleküler tam remisyondaki hastalarda, 

MRD-pozitif hastalara kıyasla hastalıksız sağkalımda önemli ölçüde iyi sonuçlar elde edilmesi 

ve indüksiyondan sonra moleküler başarısızlığı olan hastalarda ise allojenik hematopoietik kök 

hücre nakline geçilmesi MRD değerlendirmesinin hastalık seyrindeki önemini göstermektedir. 

MRD ile saptanan tam moleküler remisyon /moleküler remisyon hastalıksız ve yaşam boyu 

sağkalım için en önemli bağımsız prognostik faktördür. 

 

 

 
 
 



 

 

Tablo: Adult ALL’de MRD Değerlendirilmesine göre Tedavi Yanıt Parametreleri. 
 
Terminoloji:                    Tanımlama: 
                                                                                            

Tam Hematolojik Remisyon Kemik iliği/Periferik kan/BOS’da ışık 
mikroskopisinde lösemik hücrelerin 
görülmemesi (Kİ<5% blast) 

Tam Moleküler Remisyon/MRD 
negatifliği 

Hasta tam hematolojik remisyonda 

Sensitif moleküler problarla MRD negatif 
(duyarlılık ≥10-4)  

Moleküler/MRD cevabı, tam moleküler 
remisyon olmadan 

Hastalar tam hematolojik remisyonda, 
moleküler tam remisyon sağlanamamış 

Düşük seviyede ölçülemeyen MRD (<10-

4/0.01%, örn: <10000’de 1 lösemik hücre 

Multiparametre Flow Sitometri ile 
değerlendirilebilir. (alt tespit sınırı 10-3 - 10-4, 
8-12 renkle daha yüksek duyarlılık) 

Moleküler cevapsızlık/MRD pozitifliği Hasta tam hematolojik remisyonda ancak tam 
moleküler/moleküler remisyon yok 
 
Ölçülebilen MRD (>10-4/0.01%, örn: 
>10000’de 1 lösemik hücre) 
 
Multiparametre flow Sitometri ile 
değerlendirilebilir (alt tespit sınırı 10-3 -10-4) 
 

Moleküler/MRD relaps 
 
 
 
 
  

Hastalar halen tam hematolojik remisyonda 
(moleküler tam remisyon/moleküler remisyon 
öncesi) 
 
Moleküler tam remisyon/moleküler remisyon 
kaybı (>10-4/0.01%, örn: >10000’de 1 lösemik 
hücre) 
 
Multiparametre flow sitometri ile 
değerlendirilebilir (alt tespit sınırı 10-3 -10-4) 

Relaps Tam hematolojik remisyon kaybı 
 
Hematolojik relaps (Kemik iliği >%5 blast) 
 
Extramedüller relaps (Santral sinir sisitemi, 
vs) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tablo: Pediatrik ALL Tedavi Protokollerinde Remisyon  Tanımı ve Remisyon 
Değerlendirmesinde Kullanılan Yöntemler ve Uygulama Zamanları. 
 

Anatomik Alan Yöntem Çalışma Grubu Uygulama 
Zamanı, gün 

İstisna durumlar 

Kemik İliği: 
<5% blast 
 
 
 
 
 
 
 
<5% blast 
 
 
 
<5% blast 
 
 
 
<1% blast 

 
Sitomorfoloji 
 
 

 

 

 

Sitomorfoloji+ FCM-/ 
PCR-MRD/genetik 

 

PCR-MRD 
( ±sitomorfoloji)  

 

FCM-/ PCR-
MRD/( ±sitomorfoloji) 

AIEOP-BFM  
ALL-IC BFM  
CoALL  
DCOG  
DFCI 
JCCG  
TPOG 
 
NOPHO  
SEHOP-
PETHEMA SFCE 
SJCRH 
 
UKALL 
 
 
 
ALLTogether  
COG 
 
 
EsPhALL/COG 

33, İS 
33, İS 
29, İS 
33, İS 
32, İS 
33, İS 
35-42, İS 
 
29 İS 
İS 
35-42 İS 
35-42 İS 
 
35-42 İS 
 
 
İS erken tam 
remisyon 
KS geç tam 
remisyon  
 
Konsolidasyo
n blok 3 sonu 

 
 
 
 
SJCRH’de  
öncelikli FCM-MRD 

SSS 
SSS1 
 
 
SSS1 

 
Sitomorfoloji,görüntül
eme 
Fizik muayene 
 
Sitomorfoloji,+FCM 
MRD 

 
Tüm çalışma 
grupları 
 
 
ALLTogether  

İlgili çalışma 
grubu için 
yukarıdakinin 
aynısı 
İlgili çalışma 
grubu için 
yukarıdakinin 
aynısı 

 
 
Şüpheli hücreler 
görülürse;KS'da 
değerlendirme (d 71) 

Extramedullar 
tutulum (EM) 
Lösemik 
infiltratların 
Rezolusyonu 
 
 
 
İnisyal lösemik 
kitlenin 1/3 ‘e 
azaltılması 

 
 
Fizik muayene, 
görüntüleme,histoloji 
 
 
 
 
Fizik muayene, 
görüntüleme,histoloji 

ALL-IC 
COG 
DCOG 
JCCG 
EsPhALL/COG  

 

AIEOP-BFM 
ALLTogether  

CoALL 

DFCI  

SEHOP-
PETHEMA 

SFCE, UKALL 

 
İlgili çalışma 
grubu için 
yukarıdakinin 
aynısı 
 
 
İlgili çalışma 
grubu için 
yukarıdakinin 
aynısı 

DCOG 
değerlendirme 
protokol M sonrası 
testis tutulumu 
NOPHO EM tutulum 
85.gün 
 
UKALL 8.hafta  
Testis tutulumu 



 

 

 
SSS: santral sinir sistemi, FCM-MRD: flow sitometri minimal rezidüel hastalık, PCR-MRD: 

polimeraz zincir reaksiyonu minimal rezidüel hastalık, İS: indüksiyon sonu, KS: konsolidasyon 

sonu 

 
Özel gruplarda Değerlendirme 

 

• 8. gün Prednizon yanıtı:  

7 günlük Prednizon ve bir doz intratekal metotreksat ile sitoredüktif ön fazın sonunda 

değerlendirilir. 8. günde periferik kandaki mutlak blast sayısına göre: 

-  Prednizon İyi Yanıt (PGR): periferik kanda mutlak blast sayısı < 1000/µl  

-  Prednizon Kötü Yanıt (PPR): periferik kanda mutlak blast sayısı ≥ 1000/μl 

Prednizon yanıtı, T-ALL'deki risk sınıflandırması ve BCP-ALL(Prekürsör B hücreli ALL) ve 

KMT2A yeniden düzenlemesi olan bebeklerde allo HSCT endikasyonu ile ilgilidir. Ancak, BCP-

ALL'li (veya bilinmeyen immünofenotipli) diğer hastalarda, MRD sonuçları mevcut olduğu 

sürece artık risk sınıflandırması için kullanılmamaktadır. 

 

• Kemik iliği Durumu: 

Kemik iliğindeki blast sayısıyla ifade edilir. 

 

TABLO 1 (1): 

Kİ Durumu: M1 M2 M3 

Kİ’de % blast oranı <%5 ³%5-<%25 ³%25 

 
 

Hasta indüksiyon tedavisi sonrası 33. Gün değerlendirilir. Tedavi cevabına göre 

tanımlanan durumlar aşağıdaki şekildedir: 

 

1) Tam remisyon (TR) demek için yeterli hücrenin olduğu ve rejenerasyon bulguları olan bir 

kemik iliğinde (Kİ) blast sayısının <% 5 olması (M1), BOS’ta £ 5 nukleuslu hücre /ml veya hücre 

sayısının >5 hücre /ml olmasına karşın patolojik incelemede blast saptanmaması, 

extrameduller alanda lösemi hücresi olmaması (örn: mediastendeki kitle hacminin başlangıca 

oranla 2/3 oranında küçülmesi) gereklidir. Aplastik kemik iliğinde <%5 blast hücrelerinin 

saptanması durumunda, rejeneratif bir Kİ’de erken yanıtı ve CR'yi doğrulamak için bir hafta 

sonra yeni bir kemik iliği aspirasyonu gerçekleştirilmelidir. Bu hastalar rejenerasyondaki 

gecikmeye rağmen hala erken yanıt verenler olarak sınıflandırılmaktadır. PCR veya akım 

sitometrisi ile remisyon değerlendirmesi yapılmamalıdır. 

2) Geç yanıt: 33. Günde CR girmeyen ancak CR koşullarını protokol 1b veya ilk üç yüksek risk 

bloklarından (HR) herhangi birinin sonunda yerine getiren olgular olarak değerlendirilir. Bu 

nedenle protokolü sonlandırmak için HR3 sonu beklenmelidir. 



 

 

3) Primer rezistan (refrakter) olgular: HR3 sonrasında morfolojik olarak Kİ >%5 blast, veya 

moleküler olarak PCR MRD³ 5X10-4 saptanan olgulardır. 

4) Relaps : Daha önce remisyon sağlanmış ancak hastalığın tekrarladığı olgulardır. 

 

Tablo. Relaps Zamanına göre Tanımlama.   

 

Relaps Zamanı Tanıdan sonra geçen süre Primer Tedavi bitiminden 

sonra geçen süre 

Çok erken                        ≥ 6 ay 

Erken ≥ 18 ay                       < 6 ay 

Geç                    <18 ay                       < 6 ay 

 
 

 

Tablo. Tutulan Bölgeye göre Relaps Tanımı. 

 

İzole Kİ • Ekstramedüller tutulum olmaksızın kemik 

iliğinde ≥ %25 lenfoblast saptanması 

• Kemik iliğinde ≥%5 ve <%25 lenfoblastlar 

ve akış sitometrisi ve/veya 

sitogenetik/FISH ve/veya PCR ile önceki 

klonal anormalliğin doğrulanması. 

İzole SSS • BOS'ta >5/µl çekirdekli hücreler ve 

morfolojik olarak kesin lenfoblast kanıtı 

• BOS'ta blast kanıtı olmadan görüntüleme 

ile intrakraniyal bir kitle tespit edilirse ve bu 

tümör şüpheli nüks için tek bölge ise, 

biyopsi gereklidir. 

İzole Testiküler • Tek veya çift taraflı ağrısız sert testis kitlesi 

• Testis şüpheli nüks için tek bölge ise, kitle 

biyopsisi zorunludur. 

Diğer bölgelerin izole tutulumu • Teşhis için görüntüleme ve/veya biyopsi 

gereklidir 

Kombine • Kemik iliğinde ≥ %5 lenfoblast ve en az bir 

ekstramedüller bölge lokalizasyonu 

 
 



 

 

5) Refrakter lösemi ise hiçbir tedaviye rağmen remisyona sokamadığımız hasta grubunu, 

çoklu relaps da ikiden fazla relaps olan hasta grubunu tanımlamak için kullanılır. 

 

 

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD): 

 

Tedavi ile mikroskopik incelemede kemik iliğinde %5’in altında blast saptanan hastalarda 

relaps gelişmesi, konvansiyonel sitomorfolojik değerlendirme ile saptanamayan lösemik 

hücrelerin varlığını ortaya koymuştur. Bu durum tedavi yanıtının değerlendirilmesi, risk 

grubunun belirlenmesi, kök hücre naklinden önce hastalık yükünün belirlenmesi ve yakın 

zamanda oluşacak erken relapsın farkedilmesi için daha duyarlı olan minimal ölçülebilir kalıntı 

hastalık (MKH) yöntemi kullanılmaya başlanmıştır (5-7). 

 

MRD ölçümü, düşük tedavi yanıtı gösteren hastalar için tedavinin yoğunlaştırılmasını 

sağlarken, indüksiyon sonunda MRD'si (< %0.01) olan düşük riskli hastalarda ise tedavi 

yoğunluğunu azaltarak kemoterapiye bağlı sekellerin oluşmasını önler. Ayrıca nakil öncesi ve 

sonrası MRD izlemi sağkalım için güçlü bir öngörü oluştururken , nakil sonrası relaps önleyici 

girişimler (İmmunsupresyonun kesilmesi +/- donor lenfosit infüzyonu) için de yol göstericidir. 

Kök hücre nakli (KHN) öncesi PCR ile saptanabilen >10-4 MKH daha kötü sonuca yol açarken, 

bunun altında bir düzeyde MRD saptandığında MRD negatif olanlar ile benzer sonuçlar 

görülmektedir. 

 

MRD ölçümünde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır ve hepsinin MKH saptama ve ölçümü 

için bir alt limiti bulunmaktadır. Bu nedenle MRD için ölçülebilir kalıntı hastalık terimini 

kullanmak daha uygun olur. 

 

Akım sitometri ve kantitatif PCR MRD izlemi için en yaygın kullanılan yöntemler ancak 

sınırlılıkları var bu nedenle ddPCR, NGS ve NGF gibi yeni tekniklerin standardize edilerek 

klinik çalışmalarda kullanılabilirler. MRD tespiti için geçerli olan spesifik genetik anormallikler, 

BCP-ALL'nin yaklaşık %30 ila %40'ında ve T-ALL'nin %10 ila %20'sinde mevcuttur. Hem 

KMT2A yeniden düzenlemeleri hem de Ph+ ALL, qRT-PCR ile rutin olarak izlenebilir (5). Ayrıca 

Blinatumomab gibi immunoterapi ajanları negatif MRD oranları iyileştirilebilir bu nedenle yeni 

immunoterapilerde MRD prognostik önemi belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo.  MRD değerlendirme yöntemleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

 Avantaj Dezavantaj 

Mutiparametrik Flow 

Sitometri (MFC) 

• Hızlı 

• Ucuz 

• Standardizasyon kısıtlılığı 

• Değişken sensitivite 

• Deneyim gereksinimi 

RQ-PCR • Hassas ölçüm 

• Doğru sonuç 

• Standardizasyon kısıtlılığı 

• Her olgu için uygun değil 

• Karmaşık metodoloji 

• Deneyim gereksinimi 

RT-PCR • Hızlı prosedür 

• Yüksek doğruluklu okuma 

• mRNA instabilitesi 

• Ölçüm hataları 

NGS • Hassas ölçüm 

• Rölatif hızlı prosedür 

• Genetik patern ve küçük subklon 

topluluklarını tanımlayabilir 

• Standardizasyon kısıtlılığı 

• Pahalı 

• Sınırlı klinik değerlendirme 

 
 

ALL’de MKH değerlendirmesi standart ve intermediate riskli hastalarda (SR ve IR) 15.,33.,78. 

Günde, yüksek riskli hastalarda (HR) ise HR3 sonunda ancak MRD 78. gün pozitif olan 

hastalarda HR1 VE HR2 sonunda ve nakil öncesinde yapılmalıdır.  78. gün pozitif olan 

hastaların hepsi HSCT’ye gider çünkü 78. günde MRD ≥ 10-3 olması relaps için en önemli 

prediktif faktördür. 

 

ALL’de MKH hem çocuk hem erişkinde tedavi, KHN öncesi ve sonrasında prognoz için güçlü 

ve bağımsız bir belirleyicidir. Ancak yetişkinlerde lösemi tedavisine cevabın, çocuklardaki 

kadar hızlı olmadığı, erişkinlerde MRD pozitifliğinin, sıklıkla tedavi başlangıcından 2 ay 

sonrasına kadar devam edebildiği bilinmelidir (8). 
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8. Destek Tedavisi  

ALL tedavisinde kullanılan oldukça karmaşık ve yoğun tedavi protokolleri göz önüne 

alındığında, hastaların ALL tedavisinden en fazla faydayı elde etmesini sağlamak için 

destek tedavi önemlidir. Kurumsal standartlar ve uygulamalar arasında farklılıklar olsada, 

ALL hastaları için destekleyici bakım önlemleri genellikle bulantı ve kusmanın önlenmesi 

için antiemetiklerin kullanımını, ciddi sitopeniler için kan ürünü transfüzyonlarını veya 

sitokin desteğini, kilo kaybını önlemek için beslenme desteğini, ağrı yönetimini, enfeksiyöz 

komplikasyonların önlenmesini ve yönetimini ve de tümör lizis sendromu (TLS) için 

profilaksi uygulamalarını gerektirir. Diğer önemli destekleyici bakım önlemleri arasında 

kalıcı kateter kullanımı, hasta ve ailesi için psikososyal destek yer alır. 

a. Transfüzyon  

Eritrosit ve trombosit transfüzyonları için allosensitizasyon ve sitomegalovirüs 

(CMV) geçişini önlemek için lökositden arındırılmış kan ürünleri kullanılmalıdır. Tüm 

akut lösemi hastalarına eritrosit ve trombosit süspansiyonları mutlaka  ışınlanarak 

verilmelidir.   

 

Transfüzyon için eşik değerde hasta temelli değerlendirme yapılmalıdır. Genel 

olarak Hb için 7-8 gr/dl, trombosit için 10.000/µL sınır değer kabul edilebilir. 

Kanama varlığında, yerine ve şiddetine göre trombosit düzeyinden bağımsız 

replasman yapılabilir. Sepsis, dissemine intravasküler koagulasyon, akciğer 

enfeksiyonu, kanama gibi durumlarda transfüzyon eşiği daha yüksek tutulabilir. 

  

b. G-CSF  

ALL hastalarında G-CSF tedavi ilişkili miyelosupresyon durumlarında veya 

protokolde önerilen şekillerde güvenli olarak uygulanabilir.  

 

ALL'li erişkinlerde hematopoietik büyüme faktörlerinin bazı çalışmalarda genel 

sağkalım veya hastalıksız sağkalımı etkilemese de indüksiyon ölümlerinin sayısını 

azalttığı gösterilmiştir. Amaç, indüksiyon sırasında ana ölüm nedeni olan olası 

enfeksiyonları önlemek için nötropeni süresini kısaltmak ve postremisyon 

tedavisine daha hızlı ilerlemeyi kolaylaştırmaktır. Ancak büyüme faktörlerinin 

kullanımı kemik iliği aspirasyon sonuçlarının yorumlanmasını zorlaştırabilir. Bu 

nedenle remisyon durumunu değerlendirmek için planlanmış bir kemik iliği 

örneğinden en az bir hafta önce G-CSF’in  kesilmesi tavsiye edilir.  

 

 



 

 

c. ALL enfeksiyonlara yönelik profilaksi  

Enfeksiyonların profilaksisi ve tedavisi için, öncelikli olarak kurumsal bulaşıcı 

organizmalar ve bunların ilaca direnç modelleri dikkate alınmalıdır. 

 

Yoğun intensif kemoterapi sırasında nötropeni süresince ALL hastalarına 

antibakteriel, antifungal, antiviral profilaksi önerilmektedir. Uzun süreli 

kortikosteroid kullanımı, özellikle uzun süreli deksametazon kullanımı, hastaları 

septisemi ve mantar enfeksiyonlarına yatkın hale getirmektedir. Enfeksiyonlar hem 

yeni tanı konmuş ALL hastalarında hem de tedavi görmekte olan hastalarda 

yaygındır. İndüksiyon sırasında ve devam eden tedavi sırasında enfeksiyöz 

komplikasyonlar ölümcül olabilir.  

 

Yüksek enfeksiyon riski altındaki hastalarda; ALL indüksiyon, konsolidasyon ve 

idame tedavileri alan hastalarda bakteriyel enfeksiyonlar için nötropeni süresince 

florokinolon profilaksisi verilmelidir. Otolog hematopoietik kök hücre Nakli (HKHN) 

ve Allojeneik HKHN hastalarında da nötropeni süresince florokinolon profilaksisi 

verilmelidir.  

 

ALL de antiviral profilaksi aktif tedavi sırasında nötropeni periodlarında verilmelidir.  

HSV'ye karşı antiviral profilaksi, akut lösemi için kemoterapi (indüksiyon veya 

konsolidasyon) alan HSV-seropozitif hastalarda nötropeni döneminde ve nötropeni 

sonuna kadar ve immünosupresyon derecesine bağlı olarak allojeneik ve otolog 

kök hücre  alıcılarında daha uzun süre tavsiye edilir. Asiklovir, famsiklovir veya 

valasiklovir, HSV profilaksisi için ilk tercih edilen ajanlardır. Foscarnet tipik olarak 

dirençli HSV enfeksiyonu olan hastalar için ayrılmıştır. 

 

Pneumocystis jirovecii (PCP)’ye karşı profilaksi, ALL'li hastalarda anti-lösemik 

tedavi boyunca , allojenik KHN alıcılarında en az 6 ay boyunca ve immunsupresif 

tedavi  alırken de   kullanılmalıdır. 

 

d. Antifungal profilaksi  

Remisyon indüksiyon tedavisi gören ALL'li yetişkinlerin önemli bir kısmı invaziv 

fungal enfeksiyon (IFI) riski taşımaktadır. Küf aktif azollerden (itrakonazol, 

vorikonazol ve posakonazol) kaçınılmalıdır; çünkü bu ajanlar vinkristin 

metabolizmasını inhibe ederek aşırı vinka alkaloid maruziyetine ve şiddetli 

nörotoksisiteye (gastrointestinal toksisite, periferik ve otonomik nöropati ve nöbet) 



 

 

yol açabilmektedir. Flukanazol 400mg/gün nötropeni süresince profilaktik olarak 

uygulanması önerilmektedir. 

 

Konsolidasyon tedavisi , OKHN, AKHN süresince nötropeni dönemlerinde 

flukanazol veya ekinokandin profilaksisi önerilmektedir. AKHN sonrası +75.güne 

kadar antifungal profilaksiye devam edilmesi  önerilmektedir.  GVHD nedeniyle 

yoğun immunsupresif tedavi alan hastalarda da tedavi süresince posakanazol 

profilaksisi (3*200mg oral süspansiyon veya 1*300mg tablet 12 saat arayla 

yükleme dozu sonrası 1*300mg/gün ) önerilmektedir.  

 

OKHN  uygulanan hastalar düşük IFI riski altındadır. Primer antifungal profilaksi 

önerilmez, ancak nötropenik faz sırasında mukozal candida enfeksiyonunu 

önlemek için flukonazol (400 mg/gün) verilmelidir. 

 

Aktif lösemi, kordon kanı nakli ve daha önceki mantar enfeksiyonu öyküsü IFI için 

preengraftman  dönemde başlıca risk faktörleridir. Ek olarak aşırı demir 

yüklenmesi, erken veya tekrarlayan CMV enfeksiyonu, akut graft-versus-host 

hastalığı (GvHD), gecikmiş engrafman (3 haftadan fazla nötropeni), yüksek doz 

kortikosteroidler ( 1 haftadan daha uzun süre 2 mg/kg veya daha fazla) yüksek IFI 

riski oluşturmaktadır. 

 

e. Demir şelasyonu  

Aşırı demir yüklenmesi akut lösemi hastalarında yaygın bir komplikasyondur ve bu 

olasılık tüm KHN  alıcılarında düşünülmelidir. Hematolojik hastalıkları olan 

hastalarda aşırı demir yüklenmesinin en yaygın nedeni, bir ünite eritrosit 

transfüzyonu ile  yaklaşık 200 mg demir alımına neden olan çoklu transfüzyonlardır. 

Akut lösemi nedenli tedavi alan hastalarda özellikle transfüzyonlarla ilişkili artan 

demir seviyeleri, kalp ve karaciğer gibi organlarda birikebilir ve toksik etkilere neden 

olabilir. Akut lösemi ve aşırı demir yüklenmesi vakalarında transplantasyon sonrası 

fungal enfeksiyonu riski ve transplantasyona bağlı mortalite ve morbiditede artış 

olduğu gösterilmiştir. Transfüzyonel aşırı demir yükü aynı zamanda nakil sonrası 

dönemde enfeksiyon, veno-okluziv hastalık ve karaciğer fonksiyon bozukluğu 

riskini de artırmaktadır. Mevcut veriler, demir yükünün  kök hücre nakli sonrasını 

takiben nonrelaps mortalite riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ve akut ve kronik 

graft versus host hastalığı (GVHD) riskini de artırabileceğini ortaya koymuştur .  

 



 

 

Aşırı demir yüklenmesinden şüphelenildiğinde, tarama testi olarak plazma ferritin 

ve transferrin saturasyonu ölçülür . Genel olarak aşırı demir yükünün saptanması 

için serum ferritin düzeyi eşiği 1000 µg/L olarak kabul edilir. Manyetik Rezonans 

görüntüleme (MR) veya biyopsi ile serum demir konsantrasyonu bakılması da 

tanıda kullanılabilir.  

 

Tedavide  flebotomi ve/veya demir şelasyon tedavisinin başlatılması, hastaların uç 

organ toksisitelerinden korunmasını sağlamaktadır. Anemisi olmayan hastalarda 

flebotomi tercih edilirken, anemik hastalarda şelasyon tedavisi tercih edilir. Ayrıca 

lösemi vakalarında aşırı demir yükünün nakille ilişkili mortalite ve genel sağkalım 

üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, nakil öncesi şelasyon tedavileri, nakil hazırlık 

aşamasının  bir parçası olarak görülmelidir. Literatürde HKHN  adaylarında aşırı 

demir yükünün ne zaman veya nasıl tedavi edileceği konusunda bir fikir birliği 

yoktur. Aşırı demir yükünün yönetimi, devam eden eritrosit transfüzyon tedavisi 

ihtiyacı, demir şelasyon  tedavisini tolere etme durumu, maliyet etkinliği veya vücut 

demir depolarını azaltma aciliyeti gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

bireyselleştirilmelidir. 

 

Rutin bir flebotomi programında haftada bir veya iki kez yaklaşık 250 mg demir 

atılır. Serum ferritin düzeyi <500 ng/mL olana kadar flebotomiler 1-2 haftada bir 

tekrarlanıp, transaminazların ve serum ferritin düzeylerinin normalleşmesinden 

sonra bırakılır. Tekrar birikimi önlemek için her 3-6 ayda bir idame flebotomi önerilir. 

Flebotomi daha iyi uyum, daha az yan etki ve daha düşük maliyet avantajına sahip 

olsa da etkinliği sınırlıdır. 

 

Deferoksamin, subkutan pompa ile 8-12 saat süreyle en az 5 gecelik önerilen bir 

programla HKHN alıcılarında etkinliği ve güvenliği kanıtlanmıştır. Ancak parenteral 

uygulama rahatsız edici ve zaman alıcıdır ve de enfeksiyon riskini artırır; bu 

nedenle oral demir şelatörleri daha güvenlidir. Deferasirox, 2005 yılında 

onaylanmış ve aşırı demir yüklenmesinde sonuçları iyileştiren bir oral demir 

şelatörüdür. Etkili deferasiroks dozu 20 ila 40 mg/kg arasındadır. Yaygın yan etkiler 

arasında deri döküntüsü, bulantı, kusma, ishal ve böbrek fonksiyon testlerinde 

bozulma yer alır. Nakil sonrası ortamda flebotomi ile veya flebotomi olmadan oral 

deferasiroks tedavisinin güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir.  

 

 

 



 

 

f. Tümör lizis sendromu(TLS) 

Standard TLS profilaksisi diürez ile birlikte hidrasyon  , allopurinol veya rasburikaz 

(hızlı artış gösteren blast sayısı, yüksek ürik asit düzeyi, böbrek yetmezliği 

durumlarında tercih edilir) tedavilerini içerir . Rasburikaz tedavisi öncesi glikoz-6-

fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliği mümkün olduğunca kontrol edilmelidir. 

Hiperlökositozu olan hastalarda TLS'ye özellikle dikkat edilmelidir. 
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9. Acil Tedavi Yönetimi 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde kaydedilen olumlu gelişmeler sonucu yaşam 

oranları yükselmiştir. Hastalar tanı anında ve tedavi sırasında hem hastalık hem de tedavi 

ile ilişkili acil müdehale edilmesi gereken tablolar ile karşımıza gelebilirler. Klinik belirtiler 

non spesifik olabileceği için tanıda gecikmelere neden olabilir. Acil tabloların erken 

tanınması ve uygun tedavilerin başlanması mortalite ve morbitenin azaltılması için büyük 

önem taşımaktadır. Acil durumlar hematolojik, metabolik, solunum ve dolaşım sistemi 

ilişkili, nörolojik ve enfeksiyöz nedenlerle ilişkili olabilir.  

Bu bölümde ALL’li hastalarda görülen acil klinik tabloların klinik bulguları ve tedavi 

yaklaşımlarının özetlenmesi amaçlanmıştır.  

a. Hematolojik acil durumlar  

• Lökostaz:  

Akut lösemili hastalarda 100.000/mm3'den fazla lökosit sayısı olması 

hiperlökositoz,  tanımlanır.  Yüksek lökosit sayısına ikincil lökostaz, DİC 

ve TLS görülebilir. Hiperlökositoz, yeni tanı konmuş ALL hastaların %10-

30’unda görülür. İnsidans, infant ALL, T-ALL ve Philadelphia kromozomu 

pozitif ALL'de yaygındır. Lökostaz, semptomatik bir hiperlökositozdur. 

Kan vizkositesinin artışına bağlı mikrovasküler dolaşım bozukluğu gelişir. 

Yaşamsal organlarda ( Merkezi sinir sistemi, akciğer, böbrekler…) 

hipoksik etkiler ve buna bağlı belirtiler oluşur. Klinik bulgular, görme 

bozukluğu, baş ağrısı, öksürük, nefes darlığı, bilinç kaybı, böbrek 

yetmezliği gibi organa ait olabilir.  

Hiperlökositoz ve/veya lökostaz yönetiminin temel amacı, indüksiyon 

kemoterapisine başlamadan önce beyaz kan hücresi sayısını azaltarak 

klinik bulguların ağırlaşmasını engellemektir. Sitoredüksiyon, lökoferez/ 

exchange transfüzyon, hiroksiüre tek tek veya kombine olarak bu amaçla 

kullanılabilir. Küçük çocuklardaki teknik zorluklar, lökofereze bağlı 

komplikasyon oranının yüksek olması ve uzun süreli sağkalım avantajı 

sağlamaması nedeniyle rutin proflaktik lökoferez önerilmemektedir.  

Hipoksi, solunum sıkıntısı gelişimine neden olan pulmoner tutulum 

ve/veya serebral lökostazı düşündüren bulguları varsa hasta bazında 

değerlendirme yapılarak lökoferez yapılmasına karar verilmelidir.  Sıvı 

dengesinin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Hidrasyon teşvik 

edilir ve diüretikler önerilmez. Hemodinamik olarak stabil hastalarda kan 



 

 

viskozitesini arttırdığı için beyaz küre sayısı azalana kadar eritrosit 

transfüzyonu yapılmamalıdır. Transfüzyon gerekliyse, hemodinamik 

olarak rahatlamayı sağlayacak tek bir ünite kırmızı kan hücresi yavaş 

olarak veya lökoferez prosedürü sırasında verilmelidir.  Hayatı tehdit edici 

ciddi kanamaları önlemek amacı ile trombosit sayısının güvenli aralıkta 

tutulması gerekmektedir.  

• Yaygın damar içi pıhtılaşma:  

Pıhtılaşma yollarının kontrolsüz aktivasyonu sonucu aşırı prokoagülan 

salınımına bağlıdır. Mikrovasküler alanada tromboz buna bağlı çoklu 

organ yetmezlikleri, pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin tüketimine bağlı 

olarak yaşamı tehdit eden kanamalar görülebilir.  Şiddetli kanama, küçük 

ve orta büyüklükteki damarlarda tromboz ve çoklu organ yetmezliğine 

neden olabilir.  

Klinik bulgular, mukokutanöz kanama, gastrointestinal sistem kanaması, 

hematüri, hemotoraks, sinüs ven  trombozuna bağlı nörolojik bulgular ve 

pulmoner emboliye bağlı solunum sistemine ait bulgular olabilir. 

Kanamanın engellenmesine yönelik destek tedaviler uygulanmalıdır.  

Trombosit sayısının güvenli aralıkta tutulması (gerekli durumlarda 

trombosit süspansiyonu verilmesi), pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinin 

giderilmesi ( gerekli durumlarda taze donmuş plazma verilmesi ). Heparin, 

özellikle pediyatrik hastalarda yalnızca sınırlı bir role sahiptir. 

Semptomatik trombozu olan hastalarda kullanılabileceği bildirilmektedir.  

• Metabolik acil durumlar: 

○ Tümör Lizis Sendromu (TLS) 

Tümör hücrelerinin hızlı ölümü sonucu hücre içi içeriğin dolaşıma 

ani salınımından kaynaklanan kendiliğinden veya kemoterapinin 

başlanmasından 12-72 saat sonra ortaya çıkabilen potansiyel olarak 

ölümcül bir metabolik acil bir durumdur nadiren tanı anında da 

vardır. Hücre içi içerikler arasında potasyum, fosfat ve ürik asit 

bulunur. Hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve hiperürisemi 

nedeni ile ortaya çıkabilecek acil durumların yönetimi dikkatle 

yapılmalıdır. 



 

 

Tümör lizis sendromu, tahmini ölüm oranı %29-79 olarak 

bildirilmektedir.   Tümör tipi ve tümör yüküne göre görülme sıklığı 

değişkenlik gösterir. Tümörün proliferasyon hızı da ne kadar yüksek 

ise TLS gelişme ihtimali o kadar artmaktadır.  

Laktat dehidrogenaz seviyesi tümörün proliferasyon hızını tahmin 

etmekte yol gösterici olabilir.  Beyaz küre sayısı > 100000 / mm 3, 

büyük mediastinal kitle, laktat dehidrogenaz değerinin yüksekliği 

tümör yükünün fazla olduğunu göstermektedir.  Daha önce varolan 

böbrek hastalığının TLS riskini artırır.  

Klinik belirtileri, bulantı, kusma, ishal, kas krampları, parestezi, 

ödem, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak aritmiler, nöbet ve ani 

ölümü içerir. 

Hemogram, biyokimyasal tetkikler ( laktat dehidrojenaz, ürik asit, 

fosfat), kan gazı( total ve iyonize kalsiyum seviyeleri, laktat) ve idrar 

tahlilini başlangıç değerlendirme için yapılmalıdır. Laboratuvar 

değerlendirmenin 4-6 saat aralıklarla tekrar edilmesi önerilmektedir. 

Elektrokardiyogram (EKG) değerlendirilmelidir.  

Klinik ve laboratuvar TLS için Kahire-Bishop kriterleri tanımlanmıştır. 

Kahire-Bishop kriterleri 

Kemoterapiden üç gün önce veya yedi gün sonra aşağıdaki kriterlerden iki veya daha 

fazlası: 

• Ürik asit: ≥ 8mg/dL veya başlangıca göre %25 artış 

• Potasyum: ≥ 6 mEq/L veya başlangıca göre %25 artış 

• Fosfor: Çocuklar için ≥ 6,5 mg/dL veya yetişkinler için ≥ 4,5 mg/dL veya başlangıca 

göre %25 artış 

• Kalsiyum: ≤ 7mg/dL veya başlangıca göre %25 azalma 

Klinik tümör lizis sendromu 

• Laboratuvar tümör lizis sendromu artı aşağıdakilerden biri veya daha fazlası: 

• Kreatinin > yaşa göre belirlenmiş referans aralığının üst sınırının 1,5 katı 

• Kardiyak ritim bozukluğu veya ani ölüm 

• Nöbet 

 



 

 

 

Tedavi 

Akut lenfoblastik lösemili tanısı alan tüm hastaların, lökosit sayısından bağımsız olarak TLS 

riski taşıdığı unutulmamalıdır. TLS saptanan vakalar ideal olarak yoğun bakım ünitelerinde 

izlenmesi önerilmektedir. Elektrolit anormallikleri açısından hasta yakın takip (her 4-6 saatte 

bir izlenmeli ) edilmelidir. Hiperkalemi, hiperfosfatemi, üremi ortaya çıkan hastalar uygun 

şekilde tedavi edilmelidir.   Hidrasyon başlanmalıdır. Başlangıçta intravenöz hidrasyon 

desteğine potasyum eklenmesi önerilmez. Sıvı dengesi, idrar çıkışı yakın takip edilmelidir. 

İdrar alkalinizasyonu rutin olarak önerilmemektedir. İdrar alkalizasyonu ürik asidin 

çözünürlüğünü arttırır ve atılımını destekler. Ancak kalsiyum fosfatın çözünürlüğünü azaltır ve 

kalsiyum fosfat çökelme riskini artırabilir. Ortaya çıkan alkali serum pH'sı albümin-kalsiyum 

bağlanmasını artırarak hipokalsemiyi şiddetlendirir. Elektrolit bozuklukları (belirlenmiş 

endikasyonlarda) ve akut böbrek yetmezliği gelişen hastalarda renal replasman tedavisi 

gerekli olabilir. 

Hiperfosfatemi 

Tümör hücreleri, normal olgun lenfoid hücrelere kıyasla dört kat daha fazla hücre içi fosfat 

içerebilir. Hiperfosfatemi durumunda bulantı, kusma, ishal, uyuşukluk ve nöbet görülebilir. 

Fosfat kalsiyuma bağlanarak hipokalsemiye yol açabilir. Oral fosfor alımının kısıtlanması , 

hidrasyonun sağlanması önerilir.  

Hiperürisemi 

Parçalanan tümör hücreleri tarafından salınan pürin nükleik asitleri ksantine metabolize 

olur. Ksantin hepatik ksantin oksidaz tarafından ürik aside metabolize olur ve hiperürisemi ile 

ortaya çıkar. Ürik asitin suda çözünürlüğü azdır. Alkali pH çözünürlüğünün artmasını sağlar. 

Böbrek tübülleri boyunca artmış ürik asit konsantrasyonuna bağlı olarak ürik asit kristalleri 

oluşumuna neden olur. Tübüler obstrüksiyon ve ürat nefropatisi ortaya çıkabilir.  

Hiperürisemi tedavisinde kullanılan ajanlar, Allopurinol  (ksantin analoğu) ve rasburikazdır 

(rekombinant ürat oksidaz).   

Allopurinol: Ürik asit yapımını azaltarak etki göstermesi sebebi ile varolan ürik asit düzeyini 

etkilemez. 10 mg/kg/gün PO 3 dozda, 3-8 gün süreyle uygulanabilir.   

Rasburikaz: Beyaz sayımı 100 × 109 /L'nin üzerinde olan hastalara, tedavinin başlangıcında 

profilaktik olarak verilebilir.  Rasburikaz, ürik asiti suda daha fazla çözünür olan allantoine 

dönüştürerek ürik asidi hızla azaltabilir ve önerilen doz 5 güne kadar günde 0.2 mg/kg/dozdur. 

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olan hastalarda kullanılması kontrendikedir.  



 

 

Hiperkalemi:  

Hiperkalemi, TLS'nin en hızlı ölümcül olabilen sonucudur. TLS'nin ilk gözlenen etkisidir ve 

kemoterapinin başlamasından sonraki 6 saat içinde ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği ve 

asidoz hiperkalemiyi ağırlaştırabilir. Klinik belirtiler, kas zayıflığı ve parestezi gibi nöromüsküler 

etkilerin yanı sıra sivri T dalgaları, uzamış PR ve QRS aralığı gibi elektrokardiyogram 

anormalliklerini içerir.  K ≥ 6 mmol/Ldiyaliz için hazırlanın/hastayı diyaliz açısından 

değerlmeliBöbrek fonksiyonları normal bir hastada hidrasyon yapılması sağlanır. Tek tek veya 

kombine olarak hastanın durumuna göre salbutamol, nötralize mai, catex ve bunlara ek olarak 

yalnızca metabolik asidoz durumunda NaHCO3 kullanılabilir. 

Hipokalsemi 

Sadece semptomatik hipokalsemi ve/veya EKG değişiklikleri saptanan hastalarda 

düzeltilebilir. Hiperfosfatemili hastalarda ( P x Ca > 6.4) kalsiyum fosfat dokularda çökelir. 

Tübülopati riskini artırır. Bu nedenle asemptomatik hipokalseminin tedavi edilmesi 

önerilmemektedir. Hipokalsemiye bağlı bulgular ortaya çıkarsa;  %10 Ca glukonat 0,5–1mlkg 

IV olarak monitorize edilerek yavaş infüzyonla verilebilir. EKG izleme gereklidir. Bu hasalarda 

hipomagnezemi nöromüsküler belirtileri artırabilir. Hipomagnezemi saptanması durumunda 

MgSO4: 0.2 – 0.8 mmol/kg IV yavaş infüzyon ile uygulanabilir.  

3. Kardiyovaskuler / solunum sistemine ait aciller   

Süperior Vena Kava Sendromu ( SVK) /Süperior Mediastinal Sendrom   

Süperior vena kava sendromu, ana damarlardaki kompresyona bağlı farklı derecelerde 

tıkanıklık bulgularının gelişmesi olarak tanımlanır.  SVK ve hava yollarının bası nedeniyle 

tıkanması süperior mediastinal sendrom olarak tanımlanmaktadır.  

Klinik bulgular tablonun şiddetine göre öksürük, stridor veya hırıltılı solunum, siyanoz, baş ve 

boyun bölgesinde ödem, boyun venöz damarlarda dolgunluk, kan basıncında değişilikler, 

ortopne ve senkop olabilir. Daha çok T ALL de görülen mediastinal kitleye bağlı olarak 

karşımıza çıkar.  

Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi ( mediastinal kitlenin çevre yapılara yaptığı 

bası derecesini değerlendirmek için) ve ekokardiyografik değerlendirme gereklidir. Hastanın 

45 derecelik pozisyonda kalması sağlanır.  Anestezi, sedasyon verilmesinden kardiyovasküler 

kollapsa neden olabileceği için kaçınılmalıdır. Optimal sıvı dengesi ayarlanmalıdır. Belirtileri 

ağır olan hastalar yoğun bakım ünitesine izlenmesi önerilmektedir. Düz yatmasını gerektirecek 

işlemlerden kaçınılmalıdır. Üst ekstremiteden damar yolu açılmasından kaçınılmalıdır. Tedavi: 



 

 

tümörün boyutunu küçültmek için steroid tedavisi, radyoterapi, kemoterapi tek tek veya 

kombine olarak uygulanabilir.  

Enfeksiyöz aciller  

Nötropeni sırasındaki ateş tıbbi bir acil durumdur; bu nedenle hastaların hemen 

değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Ateş tanımı; farklılık gösterebilir. Nötropeni hafif, 

orta, şiddetli veya derin olarak derecenlendirilmektedir. Nötrofil sayısının en düşük değeri 

genellikle kemoterapinin bitiminden 7-10 gün sonradır. Nötropenik ateş, mutlak nötrofil sayısı 

< 500/μL olan bir hastada tek bir ölçümde oral veya aksiller vücut sıcaklığının >38.3°C veya 1 

saatten uzun süre ≥38°C olmasıdır.  

Tedavi için Öykü hızlıca alınır. Ayrıntılı olarak fizik muayene yapılır.Kan sayımıi biyokimyasal 

parametreler, koagülasyon parametreleri, akut faz reaktanları, çok lümenli kateterlerin her bir 

kateterinden kan kültürleri (aerob, anaerob, mantar) alınması önerilmektedir.  

Sonuçların beklenmesi ile vakit kaybedilmeden uygun antibiyoterapinin 30-60 dakika içerisinde 

başlanması gerekmektedir. Solunum semptomları varsa solunum yolu viral paneli 

gönderilebilir. Temiz orta akım idrar tahlili ve idrar kültürü zayıf öneri olarak önerilmektedir.  

Klinik semptomlara göre ileri tetkikleri planlanmalıdır. Vital bulguların yakın aralıklarla 

izlenmesi, düzenli olarak fizik muayenenin tekrarlanması gerekmektedir. Hızla yaşamı tehdit 

eden enfeksiyon gelişme riski olması sebebi ile en olası patojenleri kapsayacak şekilde geniş 

kapsamlı ampirik antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.   

Ampirik antibiyotik seçimi merkezlerin bakteriyel direnç tablosuna göre değişiklik gösterebilir. 

Hipotansiyon, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, florokinolon veya 

trimetoprim/sülfametoksazol profilaksisi kullanan hastalar ve /veya kalıcı kateteri olan 

hastalarda gram-pozitif organizmalara yönelik tedaviler için ampirik olarak başlanabilir.  

48 - 72 saat sonra ateş devam ediyorsa : 

• Toraks tomografisi çekilmesi önerilmektedir. 

• Enfektif endokardit açısından ekokardiyografik değerlendirme yapılabilir. 

• Hepatosplenik kandidiyazis açısından abdomen ultrasonografi yapılabilir. 

• Gerekirse ampirik antibiyotik tedavisinin değiştirilmelidir.  

• Ampirik antifungal tedavi eklenmesi önerilir. 

• Rutin granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) kullanımı önerilmez.  



 

 

• İntravenöz immünoglobulinin sepsis için yararlı etkileri kanıtlanmamaması sebebi ile 

rutin olarak önerilmemektedir. Tekrarlayan enfeksiyonlar görülmesi durumunda 

hipogamaglobulinemi araştırılabilir. 

Tifilit: 

Nötropenik enterokolit, ileoçekumun nadir görülen ciddi inflamatuar bir durumudur. Patogenezi 

tam olarak anlaşılamamış olsa da kemoterapiye sekonder zayıflayan  bağırsak mukozasına 

bağlı  bakterileriyeltranslokasyona bağlı olduğu  söylenebilir.  

Mortalitesi yüksek bir komplikasyon olması sebebi ile hematolojik  malignitesi olan kemoterapi 

alan nötropenik hastalarda karın ağrısı ishali olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Tedavi 

bağırsak istirahati ( oral alımın durdurulması) sağlanmalıdır. İntravenöz geniş kapsamlı  

antibiyotikler gecikmeden başlanmalıdır. Komplikasyonlar için cerrahi tedavi gerekli olabilir.  

Nörolojik Aciller  

Posterior reversible ensefalopati sendromu ( PRESS) 

Şiddetli hipertansiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu, enfeksiyonlar, ilaçlar ve otoimmün 

hastalıklar PRES  ’e neden olabilir.  ALL tedavisinde kullanılan ilaçlardan steroidler ve  

sitotoksik ajanlar PRES risk oluşturan ajanlardır.   

Klinik bulgular,  baş ağrısı, görme bozukluğu, nöbet, kas gücü kaybı görülmesidir.  

Tanı; beynin manyetik rezonans görüntülemede posterior serebral hemisferleri, özellikle 

parieto-oksipital bölgeleri etkileyen vazojenik ödem görülmesi ile konulur.  Kalıcı nörolojik 

hasarın önlenmesi için hızlı tanı ve tedavi edilmesi gerekir. Tedavi esas olarak semptomların 

giderilmesine yönelik destek tedavilerin uygulanmasını içermektedir. Hipertansiyonun PRESS 

öncesi seviyesine getirilmesi kademeli olarak sağlanması önerilmektedir. Antikonvülzan tedavi 

2 yıla kadar uzatılabilir  

Metotreksat Ensefalopatisi 

Metotreksat nörotoksisitesi, metotreksata maruz kaldıktan yaklaşık 2 ila 14 gün sonra ortaya 

çıkar.  Klinik belirtiler; baş ağrısı, nöbet, konuşma bozukluğu, bilinç düzeyinde değişiklik ve 

nadiren ölümdür. Bulgulara yönelik destekleyici tedaviler uygulanır.  Nöbet tedavisi, varsa 

elektrolit dengesizliklerini düzeltmek ve gerekli olgularda solunum desteği sağlamaktır. 

Nörolojik bulgular saatler veya günler içinde tamamen düzelmektedir.  

 

 



 

 

Diğer Aciller 

Pankreatit  

Asparaginaz tedavisi sonrası 6 -14 gün sonra ortaya çıkar. Karın ağrısı, bulantı ve kusma, ateş 

ve sırt ağrısı görülebilir  Klinik ağırlık derecesi kendi kendini sınırlayan hafif  bir hastalıktan, 

sistemik inflamatuar yanıt sendromu ve çoklu organ yetmezliğine kadar değişen fulminan 

hastalık tablosuna kadar değişir  Tanı, pankreatik amilaz ve lipaz değerlerinin yüksekliğinin 

saptanması ile konulur.  Görüntüleme yöntemleri ile doğrulanır.  Ultrasonografi, bilgisayarlı 

tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme bu amaçla kullanılabilir.   Tedavi, Sıvı 

resüsitasyonu, analjezikler ve uygun antibiyotik tedavileri ile yapılmaktadır.  
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