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Tablo 1. AML’ye Predispozisyon Yaratan Durumlar (2)
Çevresel
‹yonizan radyasyon
Kimyasal maddelerle temas

Pestisitler
Petrol ürünleri
Sitotoksik kemoterapi (alkilleyici ajanlar, 

epipodofilotoksinler)
Fetusun prenatal dönemde alkole maruz kalmas›
Fetusun prenatal dönemde marijuana/tütüne 

maruz kalmas›
Kal›tsal ve Edinsel Predispozan Durumlar
Kal›tsal

‹kiz efli olma
Down sendromu
Fanconi anemisi
Kostmann sendromu
Schwachman-Diamond sendromu
Diamond-Blackfan sendromu
Nörofibromatozis tip 1
Noonan sendromu
Diskeratozis konjenita
AML geliflimine predispozisyon yaratan ailevi 
Trombosit hastal›¤› (FDP/AML)
Konjenital amegakaryositik trombositopeni (CAMT)
Ataksi-telenjiektazi
Klinefelter sendromu
Li-Fraumeni sendromu
Bloom sendromu

Edinsel
Aplastik anemi
Myelodisplastik sendrom
Edinsel amegakaryositik trombositopeni (AAMT)
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

H‹KAYE
Hastalar kemik ili¤i yetersizli¤i semptomlar› (halsizlik, so-
lukluk, çabuk yorulma, kanama vb.), lösemik hücrelerin
organ infiltrasyonu semptomlar› ya da ikisinin birlikteli¤i
ile baflvururlar. Baz› hastalarda akut semptomlar birkaç
gün ile 1-2 hafta içerisinde ortaya ç›kar. Di¤erlerinde ise
haftalar, aylar boyunca sürebilen halsizlik ve di¤er semp-
tomlar›n oldu¤u uzun süreli bir seyir vard›r. Bu seyir mye-
lodisplastik sendrom (MDS) gibi altta yatan bir hematolo-
jik hastal›¤›n varl›¤›n› akla getirmelidir (1-3).

Akut myeloblastik lösemi (AML) myeloid, monosit, eritro-
id ve megakaryositik hematopoetik prekürsörlerde olgun-
laflman›n erken dönemde duraklad›¤› malign bir hastal›k-
t›r. Bu duraklaman›n patofizyolojisi araflt›r›lmaktad›r, an-
cak ço¤u vakada (her ne kadar s›k saptanamasa da) kro-
mozom translokasyonlar› ve di¤er genetik bozukluklara
ba¤l› anormal genlerin aktivasyonlar›n›n patogenezde rol
oynad›¤› düflünülmektedir. Hematopoetik prekürsörlerde
matürasyonun duraklamas› ve blastlar›n h›zl› proliferasyo-
nu, programl› hücre ölümü olan apoptozis yapabilme özel-
li¤inin azalmas› sonucunda kemik ili¤i, dalak, karaci¤erde
infiltrasyon ve normal kan hücrelerinin h›zla azalmas›yla
çeflitli derecelerde anemi, trombositopeni ve lökosit say›-
s›nda de¤ifliklikler meydana gelmektedir.(1-3). 
AML, çocukluk ça¤› lösemilerinin %15-20’sini olufltur-
maktad›r. Beyaz ›rkta ve geliflmifl ülkelerde daha s›k görül-
mektedir. ‹nsidans› 5-7/1.000.000/y›l olup, yafl da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda her yaflta görülmekle birlikte yenido¤an ve
adölesan döneminde hafif bir pik yapmaktad›r. Her iki cin-
siyet aras›nda AML insidans› aç›s›ndan fark yoktur (1, 2).

ETYOLOJ‹
AML etyolojisinde birçok faktör yer almas›na ra¤men ço-
¤u hastada tan›mlanabilen bir risk faktörü yoktur (de no-
vo AML). AML’ye predispozan durumlar tablo 1’de veril-
mektedir. En önemli risk faktörlerinden biri etyolojisi bi-
linmeyen, haftalar, aylar veya y›llar boyunca ilerleyici si-
topenilerle karakterize olan MDS’dir. Artm›fl blast say›s›
ile birlikte olan refrakter anemi (RAEB-II) alt tipinde s›k-
l›kla AML geliflir. Karsinojenleri metabolize eden
NAD(P)H: kinon oksidoredüktaz (NQO1) gibi enzimlerin
polimorfizmi artm›fl AML riski ile birliktedir. Kromozom
5, 7 anormallikleri baflka bir hastal›k nedeniyle kemotera-
pi al›m› sonras› (sekonder AML) ve “de novo AML”de
önemli bir risk faktörüdür. Glutatyon S-transferaz enzimi
polimorfizmi de sekonder AML geliflimi ile birliktedir. Bir
granülositik diferansiasyon faktörü ve bZIP ailesi üyesi
olan “CCAAT/enhancer binding protein, alpha” genini
kodlayan CEBPA mutasyonu bir ailenin 3 üyesinde tan›m-
lanm›flt›r (2, 3). Nitrojen mustard, siklofosfamid, ifosfa-
mid, melfalan, klorambusil ve etoposid sekonder AML et-
yolojisinde yer alan kemoterapötiklerdir (4). 
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Kemik ili¤i yetersizli¤i semptomlar› anemi, nötropeni ve
trombositopeniye ba¤l›d›r. Aneminin en s›k semptomu hal-
sizliktir. Nötropeni yan›nda baz› vakalarda artm›fl lökosit
say›s› belirgindir. Hastalar s›kl›kla atefl flikayeti ile baflvu-
rurlar. Difl eti kanamalar›, multipl ekimozlar da s›k rastla-
nan bulgulard›r. Kanama trombositopeni ve/veya yayg›n
damar içi p›ht›laflma (YDP)’s›na ba¤l›d›r. Merkezi sinir
sistemi, akci¤er, gastrointestinal sistem hayat› tehdit eden
kanama bölgeleridir (1-3).
Di¤er semptomlar lösemik hücrelerin organ infiltrasyonuna
ba¤l›d›r. En çok infiltrasyon geliflen yerler dalak, karaci-
¤er, difl etleridir ve en s›k monoblastik alt tipte görülür.
Splenomegali nedeniyle kar›n sol üst kadranda rahats›zl›k
hissi vard›r. Özellikle yüksek tümör yükü olanlarda kemik
a¤r›lar› da olabilir. Belirgin lökositozu (>100.000/mm3)
olan hastalar lökostaz semptomlar› (bilinç de¤ifliklikleri,
solunum s›k›nt›s› vb.) ile baflvurabilir. Lökostaz h›zl› müda-
hale gerektiren çok ciddi bir medikal acil durumdur (1-3).

F‹Z‹K MUAYENE
Anemiye ba¤l› solukluk, kalp muayenesinde üfürüm, atefl
ve di¤er infeksiyon bulgular›, petefli, ekimoz, difl eti kana-
malar›, hepatosplenomegali, lökostaz durumunda bilinç
de¤ifliklikleri, solunum sistemi bulgular›, daha az s›kl›kta
saptanan lenfadenomegali, cilt tutulumuna ba¤l› deri dö-
küntüleri, ekstramedüller tutuluma ba¤l› kloromalar sap-
tanabilir. Nadiren, kemik veya yumuflak doku kloromas›
kemik ili¤i infiltrasyonu olmadan da geliflebilir (granülosi-
tik sarkom) (1-3). 

AYIRICI TANI
Akut lenfoblastik lösemi, MDS, anemiler, aplastik anemi,
kronik myeloid lösemi (KML), lenfoma, agranülositoz,
myelofibrozla birlikte olan agnogenik myeloid metaplazi
ay›r›c› tan›ya giren bafll›ca hastal›klard›r (1-3).

LABORATUAR
Tam kan say›m›nda anemi, trombositopeni vard›r. Lökosit
say›s› yüksek, normal veya düflüktür. Periferik yayma ile
kan say›m› bulgular› konfirme edilir, s›kl›kla blastlar gö-
rülür, YDP varsa fliztozitler de saptan›r. Yine YDP ile bir-
likteyse protrombin zaman› (PT), aktive parsiyel trombop-
lastin zaman› (aPTT), fibrinojen, fibrin y›k›m ürünleri
(FYÜ), D-dimer de¤erlerinde anormallikler saptan›r. Akut
promyelositik lösemi (APL) YDP’nin en s›k geliflti¤i AML
alt tipidir (1-3). 
Biyokimyasal de¤erlendirmede ço¤u hastada LDH art›fl›
vard›r. Özellikle tümör lizis sendromu riski nedeniyle ürik
asid, BUN, kreatinin, kalsiyum, fosfor düzeyleri, karaci¤er
fonksiyon testleri tüm hastalardan istenmelidir. Atefli ve
infeksiyon bulgusu olan hastalardan CRP, tüm kültürler
al›nmal›d›r. Kan tablosu uygunsa kök hücre transplantas-
yonu aç›s›ndan HLA-doku tiplendirmesi yap›lmal›d›r (1-3). 
Kemik ili¤i aspirasyonu yap›l›p, Wright veya Giemsa ile
boyan›p blast oran› saptanmal›d›r. Daha önceki y›llarda
“French-American-British (FAB)” s›n›flamas›na göre ke-
mik ili¤i blast oran› >%30 oldu¤unda AML tan›s› konur-

ken, son y›llarda Dünya Sa¤l›k Örgütü s›n›flamas›na göre
bu oran yerine %20’nin üstünde blast oran› AML tan›s›
için gerekli oran olarak kabul edilmifltir, ayr›ca blast ora-
n›na bak›lmaks›z›n, ilave olarak t(8;21)(q22;q22),
inv(16)(p13;q22), t(16;16) (p13;q22) ve
t(15;17)(q22;q12) gibi klonal sitogenetik bozukluklar›n
varl›¤› da AML tan›s› için yeterli olarak kabul edilmekte-
dir (1-3, 5). Kemik ili¤i aspirasyonu tüm hücrelerde disp-
lazinin derecesi hakk›nda da bilgi verir. Löseminin FAB ti-
pini belirlemek için kemik ili¤inden immunhistokimyasal
boyama [myeloperoksidaz veya Sudan black B, terminal
deoksinükleotidil transferaz (TdT) boyas›], immunfenotip-
lendirme (ak›m sitometrisi ile) ve prognostik aç›dan önemi
olan sitogenetik incelemeler için de örnek al›nmal›d›r. Tab-
lo 2, 3, 4 ve 5’te immunfenotiplendirme ve sitogenetik ça-
l›flmalar›n sonuçlar› yorumlanmaktad›r. 
Son y›llarda kemik ili¤inden moleküler genetik çal›flmalar
da önem kazanm›flt›r, bu yöntemle normal sitogeneti¤i olan
hastalarda bile bozukluklar saptanabilmektedir. AML tan›-
s› alan hastalarda, mümkünse yap›lmas› önerilen inceleme-
ler: Fms-benzeri tirozin kinaz "Fms-like tyrosine kinase 3
(FLT3)” mutasyonlar›, FLT3 internal tandem duplikasyon-
lar› (FLT3-ITD pediatrik AML’lerin %16.5’da) kötü prog-
nozla, CEBPA mutasyonlar› uzun süreli remisyon ve ya-
flam, nükleofosmin "nucleophosmin (NPM)” mutasyonlar›
ise kemoterapi yan›t›nda artma ile birliktedir. FLT3 myelo-
id blastlarda yüksek oranda eksprese olan bir tirozin kinaz
reseptörüdür ve kötü prognoza sahip oldu¤undan FLT3 ti-
rozin kinaz inhibitörleri gelifltirilmektedir (1-3, 6).

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER‹
Akci¤er grafisi pnömoni ve kardiyak bulgular›n de¤erlen-
dirilmesine yard›mc› olur. Tedavide kardiotoksik birçok
kemoterapötik kullan›laca¤›ndan EKG ve ekokardiografi
bazal tetkikler aras›nda yer almal›d›r. “Multiple gated ac-
quisition (MUGA)” sintigrafisinin tan› an›nda yap›lmas›
da baz› merkezler taraf›ndan önerilmektedir (3).

AML SINIFLAMASI
Son y›llarda WHO taraf›ndan yeni bir s›n›flama sistemi
oluflturulmas›na ra¤men, daha eski ve çok kullan›lan, ilk
kez 1976’da yay›nlan›p, 1985’de revize edilen FAB s›n›f-
lamas›na göre AML alt tipleri flunlard›r:
M0 – Diferansiye edilemeyen akut myeloblastik lösemi   
M1 – Minimal diferansiasyon olan akut myeloblastik löse-
mi (M0’dan farkl› olarak immunhistokimya veya ak›m si-
tometrisi ile MPO ekspresyonu gösterilir, morfolojik ola-
rak L2’den ayr›lamaz)  
M2 - Diferansiasyon ile birlikte akut myeloblastik lösemi 
M3 – Akut promyelositik lösemi (APL)-hipergranüler tip

M3v: APL’nin mikrogranüler varyant›, hiperlökosi-
toz ve ciddi koagülopati ile birliktedir, prognoz kötüdür. 
M4 – Akut myelomonositik lösemi 
M4eo – Eozinofili ile birlikte akut myelomonositik lösemi 
M5 – Akut monositik lösemi (M4 ve M5 özellikle <2 yafl-
ta s›kt›r)
M5a - Diferansiasyon olmaks›z›n akut monositik lösemi
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(monoblastik) 
M5b - Diferansiasyon ile birlikte akut monositik lösemi
M6 – Akut eritroid lösemi-Eritrolösemi (Diguglielmo has-
tal›¤›)
M7 – Akut megakaryositik lösemi (Myelofibrozla birlikte-
dir, blastlardaki sitoplazmik ç›k›nt›lar belirgindir, s›kl›kla
trizomi 21’li çocuklarda görülür).
Akut eozinofilik lösemi ve akut bazofilik lösemi di¤er çok

nadir görülen alt tiplerdir (1, 2, 5).
Hastalar›n %50-60’›n› M1, M2, M3, M6 veya M7 olufltu-
rurken, %40’› M4 ya da M5’tir. FAB M4, M5 ve M7 er-
ken çocukluk döneminde s›k olup, daha büyük çocuklarda
M0, M1, M2 ve M3 görülür (1, 2).

Tablo 2. AML Hücrelerinin ‹mmunfenotiplendirmesi (3) 

Tablo 3. AML’nin FAB Alt Tipi ile ‹mmünolojik Yüzey Markerlar› Aras›ndaki ‹liflki (1)

Marker Hematopoetik Dizi “Lineage” 

MyeloidCD13
Myeloid

Erken prekürsör

CD33

CD34

HLA-DR Ço¤u AML’de pozitif, APL’de negative

CD11b Matür monositler

CD14 Monositler

CD41 Trombosit glikoprotein IIb/IIa kompleks

CD42a Trombosit glikoprotein IX

CD42b Trombosit glikoprotein Ib

CD61 Trombosit glikoprotein IIIa

EritroidGPA

TdT
Genellikle akut lenfoblastik lösemide saptan›r,
ancak M0 ya da M1’de de pozitif olabilir.

CD11c Myeloid

CD117(c-kit)

CD56

Myeloid/kök hücre

NK-hücresi/kök hücre

GPA: Glycophorin A

GPA: Glikoforin A

HLA-DR CD11b CD13 CD14 CD15 CD33 CD34 GPA CD41 CD42 CD61
M1/M2     + + + +
M3/M3v +        + + + +   
M4/M5 + +       + + + + +   
M6 + + + + +
M7  + +      + + +        + +             
M0   + + +     
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Tablo 4. AML’de S›k Rastlanan Sitogenetik Anormallikler (2)

Sitogenetik Etkilenen Gen

t(8;21)(q22;q22)
Inv(16)(p13;q22)

Normal 

-7

-5

AML/ETO
CBFb/MYH11

Multipl 

Multipl 

Multipl 

Morfoloji

M2
M4eo

Çeflitli

Çeflitli

Çeflitli

Cevap

‹yi
‹yi

Orta

Kötü

Kötü
+8

11q23

Miscellaneous

Multipl kompleks*

Multipl 

MLL

Multipl 

Multipl 

Çeflitli

Çeflitli

Çeflitli

Çeflitli

Orta - Kötü

Orta - Kötü

Orta - Kötü

Kötü

TEDAV‹
Çocukluk ça¤› AML, geçmifl y›llardan beri çocukluk ça¤›
kanserleri içerisinde prognozu en kötü olan› olarak bilin-
mektedir. Tüm yaflam (overall survival-OS) oran›
1960’larda %10’un alt›nda iken, 1970’lerin ortas›nda bu
oranda orta derecede bir düzelme sa¤lanabilmifltir. Bugün,
yine de AML tan›s› alan tüm çocuk ve adölesanlar›n yar›-
s›n›n tedavi edilebilece¤i umulabilmektedir. Bu göreceli
olumlu iyileflme 3 majör geliflme ile sa¤lanm›flt›r (6).
Hastal›kta remisyon sa¤layabilecek aktif kemoterapötik
ajanlar›n [sitozin arabinozid (ARA-C), 6-tioguanin gibi ti-
opurinler ve antrasiklinler] bulunmas›,
Amerikan CCG (Children’s Cancer Group), yeni ad›yla
COG (Children’s Oncology Group), Avrupa BFM, ‹ngiliz
MRC (The Medical Research Council) gibi gruplar›n
önemli klinik çal›flmalar yapmas›,
CCG’den Nesbit ve arkadafllar›n›n allojenik kök hücre
transplantasyonu (KHT) uygulamas›ndan sonra birçok
merkezin de KHT yapmaya bafllamas›d›r (6). 
Böylece son 25 y›lda kür oran› <%20’den, %50 ve üzeri-
ne ç›kabilmifltir, ancak daha da olumlu sonuçlar al›nama-
m›flt›r. Bunun nedeni, üstte say›lan olumlu geliflmelere ra¤-
men tedavi öncesi, tedavi s›ras›nda ve relaps durumunda
birçok kemoterapötik ajana karfl› direnç geliflimi ve teda-
viye ba¤l› mortalitedir (2, 6). FAB M3 tipinde ise ATRA
ve kemoterapi kombinasyonuyla hastalar›n yaklafl›k %70-
80’inde remisyon ve kür sa¤lanabilmektedir.
Lökosit say›s›n›n >100.000/mm3 olmas›, monozomi 7

varl›¤›, sekonder AML, FLT3-ITD, indüksiyon sonras› mi-
nimal rezidüel hastal›k varl›¤› kötü prognostik özellikler-
dir (1). BFM Grubu’nun sonuçlar›nda; düflük performans
durumu, hiperlökositoz ve M5 tipi ilk 15 günde erken

ölümlerin en önemli nedenleri iken, 15. günden sonra
ölümlerde en baflta bakteriyel veya fungal infeksiyonlar
gelmektedir (7). POG 8821 çal›flmas›na göre ?2 yafl, löko-
sit say›s›n›n <50.000/mm3 olmas› ve t(8;21) ya da
inv(16) ve normal kromozom varl›¤›nda olays›z sa¤kal›m
(event-free survival-EFS) oran› daha iyi iken, M5 alt tipi
ve t(8;21) ve inv(16) d›fl› kromozom bozukluklar›nda bu
oran daha düflük bulunmufltur. Ayr›ca t(8;21), inv(16) ya
da normal karyotipi olan k›z çocuklar en iyi prognoza sa-
hip iken (4 y›ll›k EFS %55.1); t(8;21), inv(16) ya da nor-
mal kromozomu olan erkekler orta (EFS %38.1); t(8;21)
ve inv(16) d›fl› kromozomu olanlarda prognoz en kötüdür
(EFS %27) (8). Bu nedenlerle HLA-uygun donörü olan
tüm yüksek riskli AML’lere (FABM3, düflük riskli grubu
oluflturan t(8;21), t(15;17) ve inv(16) pozitifli¤i olan  ve
Down sendromlu vakalar hariç) ilk remisyonda allojenik
KHT yap›lmas› önerilmektedir (1-3, 19).
APL ve APL d›fl› AML’de tedavi yaklafl›m› farkl› oldu¤un-
dan tedavinin ayr›nt›lar› iki ayr› bafll›k halinde verilecektir.

APL DIfiI AML TEDAV‹S‹
Pediatrik AML tedavisinde y›llard›r ARA-C, antrasiklinler
ve etoposid’den oluflan k›sa süreli, yo¤un tedaviler KHT ile
birlikte ya da KHT olmaks›z›n kullan›lmaktad›r (1-3). Bu
tedavilerin bafll›calar›: MRC10, MRC12, BFM87, BFM93,
CCG2891, CCG2961, Amerikan POG8821, POG9241,
SJCRH AML91, ‹talyan AIEOP/LAM 87 ve Frans›z LA-
ME 89/91 protokolleridir (2, 8-12). Ayr›ca, Türkiye’den
bildirilen derlemede AML tedavisinde yüksek doz steroid te-
davisinin de yerinin oldu¤u belirtilmektedir (13).
MRC Grubu ARA-C, daunorubisin, etoposid’den oluflan
indüksiyon, yüksek doz ARA-C ve alterne eden antrasik-

Tablo 5. APL’de Sitogenetik Anormallikler (3)

Translokasyon Etkilenen Gen

t(15;17)(q21;q11)
t(11;17)(q23;q11)

t(11;17)(q13;q11)

t(5;17)(q31;q11)

t(17;17)

PML/RARa 
PLZF/RARa

NuMA/RARa

NPM/RARa

stat5b/RARa

All - Trans - Retinoik Asid Cevab›

Evet
Hay›r

Evet

Evet

Bilinmiyor
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linlerin kullan›ld›¤› 3 veya 4 post-remisyon tedavi gelifltir-
mifllerdir. MRC çal›flmalar› 1980’lerde bafllam›fl, 1988-
1995 y›llar› aras›nda uygulanan MRC AML-10 çal›flma-
s›nda DAT (daunorubisin, ARA-C, tioguanin) 3+10, taki-
ben 3+8 çal›flmas›, ADE 3+10+5 (ARA-C, daunorubi-
sin, etoposid) ile randomize edilmifl, tam remisyon, indük-
siyon ölümleri, rezistan hastal›k, 10 y›ll›k OS, hastal›ks›z
ve olays›z yaflam oranlar› aras›nda hiçbir fark bulunma-
m›flt›r (10, 11, 14). 
CCG 5 ilaçl› 2 siklustan oluflan yo¤un indüksiyon tedavisi
sonras› yüksek doz ARA-C ya da KHT uygulam›flt›r. BFM
grubu ise 3 ilaçl›, 8 günlük indüksiyon, yüksek doz ARA-
C’nin temel oldu¤u konsolidasyon ve pediatrik ALL tedavi-
sine benzer idame tedavisi kullan›p, ayr›ca ço¤unlukla kra-
nial radyoterapi ile MSS profilaksisi yapmaktad›r (2, 7, 9). 
Kemoterapi protokolünü takiben HLA-uygun kardefl donö-
rü olup allojenik KHT yap›lan hastalarda uzun süreli ya-
flam oran› %70 olarak verilmektedir. Ancak, HLA-uygun
kardefl donör vakalar›n ço¤unda bulunamamaktad›r. Uy-
gun donörü olmayana otolog KHT yap›lmas› ya da yo¤un
kemoterapi verilmesinin yeri ise tart›flmal›d›r (2, 15, 16).
‹ngiliz MRC-AML10 çal›flmas›nda otolog KHT yap›lan-
larda relaps oran› %37, baflka bir tedavi almayanlarda
%58 iken, hastal›ks›z 7 y›ll›k sa¤ kal›m s›ras›yla %53 ve
%40 saptanm›fl, sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› bu-
lunmufltur, ancak 7 y›ll›k tüm yaflam oran›na bak›ld›¤›nda
anlaml› fark bulunamam›flt›r (%57 ve %45). Yine bu ça-
l›flmada 7 y›ll›k EFS %48, olumlu (favorabl) karyotipi
[t(8;21), t(15;17) ve inv16] olanda %72, orta (interme-
diate) karyotipte (normal karyotip veya karyotip anormal,
ancak ne olumlu, ne de olumsuz özellikte) %43, olumsuz
(unfavorabl) karyotipte (monozomi 5, 7, del (5q) ve (3q),
di¤er kompleks karyotipler) %17’dir (1, 10, 11). Eriflkin-
lerde European Organization for Research and Treatment
of Cancer-EORTC/Gruppo Italiano Malattie Ematologic-
he Maligne dell'Adul çal›flmas›nda hastalar allojenik, oto-
log KHT ve yaln›zca kemoterapi kollar›na ayr›l›p de¤er-
lendirildi¤inde, 4 y›ll›k hastal›ks›z sa¤ kal›m oranlar› s›ra-
s›yla %55, %48% ve %30 bulunmufl, ancak tüm yaflam
oran› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda benzer sonuçlar al›nm›flt›r.
Bunun nedeni de kemoterapi kolunda olup relaps yapan
hastalara da otolog KHT uygulanmas› olarak yorumlan-
m›flt›r. Buna karfl›l›k US Intergroup çal›flmas›nda sadece
kemoterapi alan grupta yaflam oran›, KHT kollar›na gore
daha iyi bulunmufltur (3). Çocukluk ça¤›nda, merkemizde
ve birçok merkezde uygun donörü olmayan yüksek riskli
AML vakalar›na ilk remisyonda otolog KHT yap›lmakta-
d›r (17-19). Merkezimizin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda allo-
jenik transplantasyonun otolog kemik ili¤i ya da otolog
periferik kök hücre nakline üstünlü¤ü gösterilememifltir, 5
y›ll›k hastal›ks›z sa¤-kal›m oranlar› s›ras›yla %61, %50
ve %75 olarak bulunmufltur (18).
Son olarak, Avrupa Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyon
Grubu’nun (the European Group for Blood and Marrow
Transplantation) 2006 y›l›nda yay›nlanan raporunda gerek
eriflkinler, gerekse çocuklar için hematolojik hastal›klar,
solid tümörler ve immun sistem bozukluklar›nda allojenik

ve otolog kök hücre transplantasyon önerileri verilmifltir.
Çocukluk ça¤›nda önerilen güncel uygulamaya göre (hasta-
lar lökosit say›s›, tan›da sitogenetik özellikler ve remisyo-
nun sa¤land›¤› zamana göre düflük, yüksek ve çok yüksek
riskli olarak gruplara ayr›lm›flt›r): HLA-uygun kardeflten
allojenik KHT yüksek risk AML’ler için mutlak endikas-
yondur. Ço¤u çal›flmada ilk remisyonda sadece kemoterapi
alan grupla allojenik KHT grubu karfl›laflt›r›ld›¤›nda
EFS’nin anlaml› olarak farkl› oldu¤u kan›tlanm›flt›r (ço-
cuklarda kemoterapi kolunda EFS %55, allojenik KHT’da
%72). Çocuklarda ilk remisyonda otolog KHT da birçok
merkezde uygulanm›flt›r ve bu rehbere göre uygun donörü
olmayan yüksek riskli hastalarda geçerli bir alternatif ola-
rak sunulmaktad›r. ‹nfant AML, FAB M0, M6 ya da M7
gibi kemoterapi veya otolog KHT ile kür flans› çok az olan
hasta grubuna akraba-d›fl› KHT önerilmektedir. Haplo-
identik KHT’nun ise çok yüksek riskli AML hastalar›nda
erken fazda yerinin olabilece¤i belirtilmektedir (19).   

Relaps-Refrakter-Rekürren AML tedavisi: Prognoz olduk-
ça kötüdür. Bu durumda en çok kullan›lan tedavi seçenek-
lerinden biri FLAG veya FLAG-IDA (fludarabin, ARA-C,
idarubisin), Capizzi (yüksek doz ARA-C ve L-asparaginaz)
ya da orta doz ARA-C, mitoksantron ve etoposid tedavisi-
dir. Remisyon elde edilene de KHT önerilir (1-3, 20). Re-
laps yapan hastalarda ilk remisyon süresi bir y›ldan fazla
ise prognoz, bir y›l içinde relaps yapanlara göre daha iyi-
dir (21). 

APL TEDAV‹S‹
APL AML’nin özel bir alt tipidir, ço¤unlukla bafllang›çta
pansitopeni vard›r. Baflvuru lökosit say›s›n›n
>5.000/mm3 olmas› kötü prognozla birliktedir. APL’ye
ço¤unlukla YDP ve fibrinoliz tablosu da efllik eder, bu ne-
denle agresif destek tedavisi gerekir. Trombosit say›s› en
az 30.000/mm3 (tercihen 50.000/mm3)’ün, fibrinojen
düzeyi de 100 mg/dl’nin üzerinde tutulmal›d›r. Kemik ili-
¤i aspirasyonu yap›ld›¤›nda blastlarda “Auer cisimleri-
Auer rods” olarak tan›mlanan büyük, yo¤un sitoplazmik
granüllerin olmas› tipiktir. Vakalar›n %95’inden fazlas›n-
da sitogenetik çal›flmada t(15;17)(q21;q11), moleküler
çal›flmada ise PML/RARa saptan›r. t(15;17) veya
PML/RARa pozitifli¤i olanlar all-trans retinoik asid (AT-
RA) ve kemoterapiye iyi yan›t verirler. Az say›da hastada
di¤er sitogenetik bozukluklar da vard›r: Bunlar
t(11;17)(q23;q11), t(11;17)(q13;q11), t(5;17)(q31;q11)
ve t(17;17)’dir. t(11;17)(q23;q11) pozitifli¤i olan hasta-
lar ise ATRA tedavisine dirençlidir (1-3). 
ATRA tedavisi s›ras›nda geliflebilen yan etkiler cilt kuru-
lu¤u, kafl›nt›, soyulma, anguler stomatit, bafla¤r›s›, psödo-
tümör serebri, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve
en önemlisi retinoik asid sendromu (RAS) geliflimidir.
RAS lösemik promyelositik hücrelerin matür polimorf nü-
veli hücrelere diferansiye olmas› sonucu ortaya ç›kar.
Atefl, tart› al›m›, plevral, perikardiyal effüzyon, solunum
s›k›nt›s› ve hematolojik bulgular (belirgin lökositoz, hasta-
lar›n %50’sinde ?20.000/mm3, tromboz) ile karakterize-
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dir ve hastalar›n yaklafl›k %25’inde geliflir, daha eski y›l-
larda %9 oran›nda mortalite bildirilmifltir. RAS geliflti-
¤inde deksametazon ile h›zl› tedavi progresyonu durdurur,
erken dönemde tedaviye kemoterapi eklenmesiyle retinoik
asid sendromundan ölümler de azalm›flt›r. ATRA kan be-
yin bariyerini geçmedi¤inden MSS tutulumlu APL’de et-
kisizdir (1-3). 
Relaps APL tedavisi: Relaps yapan vakalar kemoterapi ve
ATRA ile tedavi edilebilir. Arsenik trioksid oldukça aktif
bir ilaçt›r, eriflkinde hastalar›n %85’inde tam remisyon
sa¤lam›flt›r, çocuklarda kullan›m› araflt›rma aflamas›nda-
d›r. Bu tedavi s›ras›nda geliflebilen APL diferansiasyon
sendromu (RAS’a benzer), lökositoz ve EKG bozukluklar›
bafll›ca toksisite bulgular›d›r. Bu vakalarda KHT’nin de
tedavide yeri vard›r. (1-3). 
Deneysel Tedaviler: Eriflkinlerde FLT3’ü hedefleyen  “far-
nesyl transferase” inhibitörleri ile deneysel çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r. Myelomonositik prekürsör hücreler, mono-
sitler ve ço¤u myeloid blastlarda eksprese olan CD33 an-
tijenini hedef alan monoklonal antikor olan Gemtuzumab
ozogamisin (GO) bir insan monoklonal antikoru olup, an-
titümör antibiyotik “calicheamicin” ile konjugedir. Atefl,
titreme, uzun süreli pansitopeni, karaci¤er fonksiyon bo-
zuklu¤u, artm›fl bilirübin düzeyleri, veno-oklüzif hastal›k
geliflimi bafll›ca yan etkileridir. Relaps ve refrakter vaka-
larda devam eden çal›flmalar vard›r (1, 2, 22).   
Destek Tedavisi: Tüm kan ürünleri graft-versus-host has-
tal›¤› (GvHD)’n› önleme amac›yla ›fl›nlanmal›d›r. Hemog-
lobin de¤eri 8 gr/dl alt›ndaysa veya daha yüksek bir de¤er-
de ve belirgin kardiovasküler veya solunum problemi var-
sa eritrosit süspansiyonu, trombosit say›s› <20.000/mm3
ise trombosit süspansiyonu verilmelidir.  Pulmoner ya da
gastrointestinal kanamas› olanda trombosit say›s›
>50.000/mm3, MSS kanamas› olanda ise
>100.000/mm3 tutulmal›d›r. Eritrosit ve trombosit süs-
pansiyonlar› özel filtreleri ile verilmelidir. APL’de YDP
tablosu düzelene kadar trombosit say›s› >50.000/mm3’te
tutulmal›d›r, gere¤inde taze donmufl plazma ve fibrinojen
deste¤i de yap›lmal›d›r (1-3). 
‹ndüksiyon döneminde, blastlar ortadan kalk›p, hiperüri-
semi tablosu düzelene kadar allopürinol tedavisi verilme-
lidir. Hiperlökositoz durumunda parsiyel kan de¤iflimi ve-
ya lökaferez ifllemi gerekebilir. Santral venöz kateter kul-
lan›m› destek tedavide önemli yer alabilmektedir. ‹ndük-
siyon tedavisi s›ras›nda, tedavinin yo¤unlu¤u nedeniyle
sepsis ve fungal infeksiyon riski artm›flt›r. Febril nötrope-
ni durumunda h›zla genifl spektrumlu intravenöz antibiyo-
tikler ve gere¤inde antifungal tedavi de bafllanmal›d›r. Re-
misyonda olan nötropenik hastaya gere¤inde G-CSF veri-
lebilir. Pneumocytis carinii infeksiyonunu önlemek için
tüm hastalara ilk tan›dan itibaren trimetoprim-sülfome-
toksazol profilaksisi bafllanmal›d›r. Ayr›ca, nötropenik di-
yet almalar› da sa¤lanmal›d›r (1). 
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