HODGK‹N’S DIfiI LENFOMALAR
Münevver BÜYÜKPAMUKÇU*

EP‹DEM‹YOLOJ‹
Lenfomalar çocukluk ça¤› kanserleri aras›nda, geliflmifl ülkelerde lösemi ve beyin tümörlerinden sonra üçüncü s›kl›kta (%10-13) görülürken, geliflmekte olan ülkelerde ise lösemilerden sonra ikinci (% 20-30) s›kl›ktad›rlar. Afrika
ülkelerinde ise en s›k (60) görülen çocukluk kanseri olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Hodgkin’s d›fl› lenfomalar (HDL), 15 yafl›n alt›ndaki çocuklarda Hodgkin lenfomalardan (HL) 1,5 kat daha s›k görülürler. Erken çocukluk yafl› ve geç eriflkin olmak üzere iki
s›kl›k göstermekte olup, hayat boyu görülme s›kl›¤› gittikçe
artmaktad›r. Amerika Birleflik Devletlerinde yap›lan çal›flmalarda, 1973 ve 1991 y›llar› aras›nda çocuklarda y›ll›k
görülme s›kl›¤› yaklafl›k % 30 oran›nda artt›¤› saptanm›flt›r. Çocuklarada, ortalama y›ll›k görülme s›kl›¤› her bir
milyon çocukta 9 olarak hesaplanmaktad›r. Erkeklerde daha fazla görülmekte olup, erkek/ k›z oran›=3:1 dir. Üç yafl›n alt›nda oldukça nadirdir.
Hastal›¤›n nedenlerinin bafl›nda sitogenetik de¤ifliklikler
gelmektedir. Konjenital immun yetmezliklerden ataksia-telenjektasia, Wiskott-Aldrich sendromu, kombine immun
yetmezlikler ve X kromozomuna ba¤l› olarak geçen lenfoproliferatif sendrom da HDL s›kl›¤› artmaktad›r. Ayr›ca akkiz immun yetmezlik sendromunda ( AIDS ) ve immun bask›lay›c› tedavi alanlarda NHL s›kl›¤› art›fl göstermektedir.
Bu lenfoproliferatif hastal›klardan baz›lar›nda kromozomal
anormalliklerin varl›¤›nda, örne¤in; 14q32 translokasyonu
ataksia-telenjektasia görülmekte olup lenfoid malign hastal›klar riski artmaktad›r. B hücre kökenli lenfomalarda immunglobulin a¤›r zincir lokus translokasyonlar› oldukça
s›kt›r. Gen rearranjmanlar›n arac› oldu¤u enzimin aktivasyonu geliflir ve bu da ataksia-telenjektasia da artm›fl kromozomal translokasyonlar› ve NHL riskini art›r›r. X e ba¤l› geçiflli lenfoproliferatif sendromda , Epstein-Barr Virus (
EBV ) fatal enfeksiyöz mononükleosis ve B- hücre malign
hastal›klar› oluflturdu¤u, tümör hücrelerinde s›kl›kla viral
genomlar›n gösterilmesiyle ortaya konulmufltur. Organ al›c›lar›nda uzun süreli immun bask›lay›c› tedavi verilmesi sonucu , genellikle EBV ye ba¤l› lenfoproliferatif sendromlar›n riski oldukça yüksektir. AIDS’ li hastalarda merkez sinir sistemi lenfomalar› görülme s›kl›¤›n›n EBV den ba¤›ml› veya ba¤›ms›z olarak artt›¤› saptanm›flt›r .
Hodgkin d›fl› lenfomalar›n›n alt guruplar›n›n da¤›l›m›nda,
co¤rafi lokalizasyonun önemi oldukça çarp›c›d›r. Japonya’da NHL s›kl›¤› di¤er ülkelere göre relatif olarak azd›r.
Ekvator kufla¤› ülkelerde ise B-hücreli lenfomalar çocukluk ça¤› kanserlerinin yar›s›n› teflkil eder. Ayn› flekilde
*

Brezilya’da B-hücreli lenfomalar›n fazlal›¤› dikkat çekmektedir. Bu konuda yap›lan çal›flmalarda EBV’nin büyük
rol oynad›¤› gösterilmifltir.
Ulkemiz de de her ne kadar yayg›n epidemiyolojik çaliflmalar yap›lmam›flsa da, çocukluk ça¤› kanserlerini takip eden
merkezlerin sonuçlar›na göre, çocukluk ça¤› kanserlerinin
dörtte birini lenfomalar teflkil etmektedir. Bu sonuçlara
göre Lenfomalar lösemiden hemen sonra ikinci s›kl›kta bulunmaktad›r. NHL nedenleri aras›nda kabul edilen kronik
hidantoin türevi tedavileri alanlarda psödolenfoma ve malign lenfoma gözlemlenmektedir. HL nedeniyle kemoterapi ve/veya radyoterapi alanlarda görülen sekonder malign
hastal›klar aras›nda NHL ve solid tümörler özellikle ikinci 10 y›ldan itibaren giderek artmakta ve ilk s›ralarda yer
almaktad›r.
Histopatoloji, molekuler biyoloji ve
immun tiplendirme
Ozellikle son on y›lda, çocukluk ça¤› lenfomalar›n›n, molekuler düzeyde anlafl›lmas›nda h›zl› ilerlemeler kaydedilerek, insan malign hastal›klar›n›n onkolojik geliflmesinde iyi
bir model oluflturuldu. Son biyolojik ve immunolojik çal›flmalar NHL anlafl›lmas› ve s›n›flamas› aç›s›ndan yararl› olmakla birlikte, immunolojik, sitogenetik ve moleküler düzeyde s›n›flama halen kar›fl›kt›r. Çocukluk ça¤› NHL n›n
histolojik ve immunolojik s›n›flamas› bafll›ca üç alt guruba
ayr›l›r.
1- B-hücre kökenli ( differansiye olmam›fl ve küçük katlanmam›fl )
2- T-hücre kökenli ( ço¤unlukla T hücre iflaretleri veren
lenfoblastik lenfomalar )
3- Büyük hücreli lenfomalar ( B ve T- hücre kökenli, ayn›
zamanda Ki-1 pozitif hücreli anaplastik büyük hücreli
lenfomalar )
Çocukluk ça¤› NHL histopatolojik düzeyde, hemen tamam›
yüksek grade’li ve diffüz olup, sadece büyük hücreli lenfomalar ( büyük, katlanmam›fl veya büyük katlanm›fl hücreli) orta derecede farkl›laflma göstermektedir (Tablo. 1).
B hücreli Lenfomalar
Çocukluk lenfomalar›n›n %40-50 sini teflkil eden bu gurupta, farkl›laflmam›fl küçük ve katlanmam›fl çekirdekli ve
bütün B-hücre bulgular›n› gösteren lenfomalar ( Burkitt
olan ve olmayan) bulunmaktad›r.
Patolog Denis Burkitt, 1958 y›l›nda Afrika’l› çocuklarda
lokalizasyonu, histopatolojisi ve co¤rafi da¤›l›m› aç›s›ndan
baz› farkl›l›klar› olan bir lenfoma türünü tarif etti. Daha
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Tablo 1. Çocukluk ça¤› NHL de histopatolojik s›n›flama
LBL

BCL

LCL

lenfoblastik lanfoma

Burkitt , Burkitt olmayan

Histiyositik lenfoma

Kiel

lenfoblastik katlanm›fl
s›n›flanam›yan tipler

lenfoblastik, Burkitt tip ve
di¤er B-hücreli tipler

immunoblastik ve
sentroblastik

WF

Lenfoblastik

küçük, katlanmam›fl hücre

difüz büyük hücreli ve
‹mmunoblastik

REAL

T lenfoblastik

yüksek Grade’li B-hücreli
lenfoma, Burkitt

büyük hücreli ve
anaplastik büyük hücreli

Rappaport

LBL: Lenfoblastik lenfoma BCL: B-hücreli lenfoma LCL: Büyük hücreli lenfoma
WF: Working formulation, REAL: Revised European-American Lymphoma
sonra dünyan›n di¤er bölgelerin de de benzer hastalar tariflendi, ancak Afrika’da çene tutulumu bask›nken, di¤er
bölgelerde kar›n tutulumunun daha ön planda oldu¤u gözlemlendi.
Afrika tipi (yüz tipi) Burkitt lenfomada histopatolojik farkl›l›k olarak; polimorfizm ve genifl tek nukleoluslu hücreler
görülebilir. Di¤er bir farkl›l›kta EBV nin ço¤u hücrede gösterilebilmesi ve ayn› zaman da % 75 malign hücrelerde ki
resiprokal translokasyonun, 8 numaral› kromozomun uzun
kolundan, 14 numaral› kromozomun distal ucunda yer almas›d›r ( t 8;14)(q24:q32). Di¤er translokasyonlar % 16
oran›nda olup; t(8;22)(q24;q11) ve t(2;8) (q24;p12) dir.
Küçük katlanmam›fl çekirdekli lenfomalar fenotip olarak B
hücre özelliklerini gösterir, ço¤unlukla IgM tipi yüzey immunglobülinleri ve kappa veya lambda hafif zincir, ayr›ca
da monoklonal antikorlardan CD19 ve CD20 salg›larlar.HLA-Dr antijenleri ve ALL antijeni ( CD 10 ) mevcut
olup, terminal deoksiribonükleotid transferaz ( TdT ) enzimi yoktur. Amerikan ( sporadik) tipi Burkitt lenfomada
yüzeyel immünglobülin M ekspresyonu varken, Afrika ( endemik ) tipinde yoktur. Hücre ço¤almas›nda rolü ( hücre
siklusunda G1 faz›ndan S faz›na kadar) olan C-myc onkogeni, translokasyon noktas› olan 8q14 noktas›nda yer al›r.
Immunglobülin a¤›r ve hafif zincir ( kappa ve lambda )
genleri ise 14, 22 ve 2 numaral› kromozomlar›n üzerindedir. Bu translokasyonlarda, C-myc onkogeni normal yerinden , 14, 22 veya 2 nolu genlerin immunglobülin reseptör
alt ünitelerine hareket ederek, uygunsuz hücre ço¤almalar›na sebeb olur. Bu nokta da da sporadik ve endemik lenfomalarda farkl›l›k vard›r. Sporadik NHL de genin krilma
noktas› kendi içinde olup, endemikNHL de ise k›r›lma noktas› daha uzaktad›r. EBV ile uyar›lm›fl olan B hücrelerinin, ölümsüz hale gelmesi ve ço¤almas›, beraberindeki
Malaryal enfeksiyon, translokasyonlar›n oluflmas› ve Cmyc onkogeninin regulasyonunun bozulmas›yla T hücrelerinin bask›lanmas›yla kolaylaflmakta ve C-myc-Max kombinasyonu sonucu hücre siklusunun ilerlemesi ve lenfoproliferasyonu h›zlanmaktad›r. C-myc onkogeni fonksiyonlar›
bloke edildi¤inde B-hücrelerinin apoptozise gitmesi arada
baz› ilave moleküler de¤iflikliklerinin de olmas› gereklili¤ini göstermektedir. Transgenik farelere C-myc onkogeni
verildi¤inde NHL gelifltirildi¤i gösterilmifltir.

Lenfoblastik Lenfomalar
Lenfoblastik lenfomalar Çocukluk ça¤› NHL’nin %30-40
›n› teflkil ederler. Bunlar›n %90 n› immatür T hücrelerinden köken al›p, timus içindeki farkl›laflan T hücrelerinin
immunofenotipik özelliklerini gösterir. Çocukluk ça¤› Thücre ALL ( Akut Lenfoblastik Lösemi) ve T-hücreli NHL
klinik olarak farkl›l›klar› olmakla beraber immunolojik
özelliklerini ay›rmak çok zordur. Lenfomalarda kemik ili¤inde %25 nükleoluslu lenfoblastlar görülürken, T-ALL
de daha fazla oranda görülmelidir. Her nekadar kemik il¤indeki hücre say›s› ay›rmada kullan›l›yorsada çok tatmin
edici de¤ildir.
T-hücre kökenli lenfoma ve lösemilerde kromozomal translokasyonlar belirgin olmay›p, T-hücre-antijen reseptör
(TCR) genlerinde, özellikle kromozom 7 veya14 de yeni
düzenlemeler gösterilmifltir. Burada rol alan transkripsiyon faktör genlerinde (TAL1) delesyonlard›r. Lenfoblastik
lenfomalarda gösterilen baz› translokasyonlar:
t(1:14) (p32:q11), t(10:14) (p24:q11), t(7.14) (q35:p11),
t(8:14) (q24:q11)
Büyük Hücreli Lenfomalar
Büyük hücreli lenfomalar (BHL) çocukluk ça¤› NHL içinde % 10 kapsamakta ve son y›llarda 3 tip alt gurupta de¤erlendirilmektedir.
Büyük hücreli, katlanmayan çekirdekli ve B-hücre kökenli
lenfomalar.
Immunoblastik veya anaplastik, Ki-1 pozitif lenfomalar.
Gerçek histiyositik lenfomalar.
Büyük hücreli NHL immunofenotipik olarak, T ve B hücre
kökenli olabilece¤i gibi, ara gurupta olabilir. Anablastik
büyük hücreli NHL T-hücre kökeni gösterir, s›kl›kla CD 30
ekspresyonu ( Ki-1 ve Bcr-H2 monoklonal antikoru olarakta tan›n›r), % 50 oran›nda da t(2:5) (p23:q35) mevcuttur.
Klinik bulgular
Çocuklarda görülen NHL de klinik bulgular; primer tümörün lokalizasyonuna, hastan›n histopatolojik alt gurubuna
ve hastal›¤›n yayg›nl›¤›na ba¤l›d›r. Bu yafl gurubunda tipik
olarak ekstranodal olup, h›zla ve kan yoluyla yay›l›r. Tan›
an›nda, hastal›k çocuklar›n üçte ikisinde ve adölesan yafl
gurubunda ço¤unlu¤unda metastatiktir. Merkezi sinir sis-
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teminde NHL, ya lösemik menenjit yada kranial sinir felçleri olarak görülür. Periferik kan bulgular› aras›nda pansitopeni olmas› kemik ili¤i tutulumunu düflündürmeli , bu
durumda kemik ili¤i aspirasyon incelemesi yap›lmal›d›r.
KARIN
Çocuklarda bafll›ca tutulum yeri ( %35-60 ) olan bu bölgede, ileoçekal, apendiks ve ç›kan kolon veya bu organlar›n
tümünün tutulumudur.
Bulgular:
Kar›n a¤r›s› ve distansiyon, kusma ve ishal, palpe edilen
kitle, invaginasyon, peritonit ve asit, gastrointestinal kanama, t›kanma sar›l›¤› ve hepatosplenomegalidir.

-

-

Kemik il¤i aspirasyon ve biopsisi*
Beyin omurilik s›v›s›, peritoneal, plevral, perikard s›v›lar›n›n, sitokimyasal, immunolojik, sitogenetik ve moleküler muayeneleri*
Uygun cerrahi biyopsileri
Çal›fl›labiliyorsa eriyici interlökin-2 reseptörü(IL-2R)
‹ki yönlü akciyer radyografileri
Kar›n ultrasonografisi
Bilgisayarl› tomografileri ( hastal›¤›n primer bölgeleri
veya tutulum bölgeleri)
Magnetik Resonans (özellikle kemik primer ve tutulumlar için)

* : Bu muayenelerle, biopsi yap›lmadan tan› konulabilir.
MED‹ASTEN
Mediasten tutulumu, çocukluk NHL de % 20-30 oran›nda
görülür. Özellikle ön mediasten primerli hastal›kta süperiyör vena kava sendromu (SVKS) s›kt›r. Bu sendromda ön
mediastinal kitlenin h›zl› büyümesine ba¤l› olarak kolleterallerin oluflamamas› ve duvar kal›nl›klar›n›n ince olmas›
nedeniyle oluflan bas›; boyun venlerinin distansiyonuna,
yüzde ve boyunda ödeme, belirgin dispne ve ortöpneye, bafl
a¤r›s›, fluur bulan›kl›¤› ve senkop, disfajiye ve burun kanamas›na yol açar. Mediastinal lenfomalar h›zla kemik ili¤i
tutulumu yaparak lenfoblastik lösemiye dönebilir. Bunun
yan›nda plevra ve perikard tutulumu sonucu plevra ve perikard boflluklar›nda s›v› toplanmas› görülerek bu boflluklardan al›nan s›v›larda blastik hücre çal›flmalar›yla hastal›¤›n tan›s› konulabilir.
BAfi-BOYUN
Çocukluk NHL de %10-15 oran›nda bafl boyun primer olarak; servikal lenf nodlar›n büyümesi, parotis bez ve çene
kemikleri genifllemesi, tonsillerin bilateral büyümesi saptan›r.
Bu lokalizasyondaki organ tutulumlar› sonucu, burun t›kan›kl›¤› ve ak›nt›s›, iflitme güçlükleri ve kraniyal kafa çiftlerinin paralizileri görülebilir.
D‹⁄ER BÖLGELER
Di¤er bölgeler olarak( %10) ; deri ve deri alt› tutulumu,
göz, tiroid, kemik, böbrek, epidural bölge, meme ve gonadlar bafll›ca tutulum bölgeleridir.
TANI
Çocukluk NHL de tan› koymak için yap›lmas› gereken yöntemler afla¤›dad›r:
ÇOCUKLUK ÇA⁄I NHL DE
HASTALARIN ‹NCELEMES‹
- Hikaye ve fizik muayene
- Tam kan say›m›, idrar muayenesi, serum elektrolitleri,
laktik asit dehidrogenaz (LDH), kan üre nitrojeni, kreatinin, ürik asit, karaci¤er fonksiyonlar›, kalsiyum, fosfor, magnezyum
- Viral çal›flmalar:EBV ve H‹V antikorlar›, hepatit
A,B,C serolojileri, CMV, varisella ve herpes simpleks
antikorlar›

EVRELEME
Çocukluk ça¤› NHL de yukar›da belirtilen tan› yöntemlerinin tümü ve hastal›¤›n yayg›nl›¤› ve organ yetmezliklerinin varl›¤› ve biyokimyasal bozukluklar›n›n büyük rolü vard›r. Evreleme sonucunda tedavi planlamas› yap›labilir.
ÇOCUKLUK ÇA⁄I NHL DE EVRELEME
S‹STEM‹ (MURPHY).
EVRE I:
Mediasten ve kar›n hariç, tek tümör( ekstra nodal) veya
tek anotomik (nodal) tutulum
EVRE II:
Mediasten hariç,Tek tümör (ekstranodal) ve bölgesel lenf
nodu tutulumu Diyafram›n ayn› taraf›nda iki veya daha çok
nodal tutulum Diyafram›n ayn› taraf›nda iki ekstranodal
ve/veya bölgesel lenf nodu tutulumu Tam ç›kart›labilinen
primer gastroentestinal hastal›k
EVRE III.:
Diyafram›n alt›nda veya üstünde iki eksranodal tutulum
Diyafram›n alt›nda veya üstünde iki veya daha fazla nodal
tutulum Bütün torakal primerli hastalar (mediastinal, timik, plevral)
Yayg›n kar›n tutulumu Tümörün primer yerine bak›lmaks›z›n parasipinal veya epidural tutulumlar
EVRE IV:
Yukar›da belirtilen evrelere ilave olarak merkezi sinir sistemi ve/veya kemik ili¤i tutulumu
TEDAV‹
Çocukluk ça¤› NHL de primer tedaviden önce geliflebilecek
ve hayat› tehdit eden komplikasyonlar›n tedavisi çok önemlidir. Bunlar bafll›ca mediastinal hastal›¤›n solunum sistemi bas›s›na ba¤l› olan SVKS ve tümör hücrelerinin h›zl› y›k›m›na ba¤l› olan TLS (Tumor Lysis Syndrome) dur. Özellikle ikincisi primer tedavinin bafllamas›yla ve hücre y›k›m›n›n artmas›yla daha da sorun yarat›r. Bu nedenle özel
tedavi gerekmektedir.
Mediastinal tümör kitlesinin varl›¤›nda yap›lacak ifllemler:
Tümörün büyüklü¤ünün saptanmas›, hava yolu bas›s›n›n
derecesi, plevral ve/veya perikardiyal s›v›n›n miktar› saptanarak, elektrokardiyogram ve ekokardiyogramla kardiyak fonksiyonlara bak›lmas› gerekmektedir. Lokal anestezi ile periferik lenf nodu biyopsisi veya s›v›lardan aspiras-
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yon incelemeleri yap›lmal›d›r. Kitle sadece ön mediastendeyse lokal anestezi ile suprasternal insizyonla veya ince
i¤ne aspirasyon biyopsileri yap›labilir. Hastan›n klinik durumu yukar›da sayd›¤›m›z ifllemler için de uygun de¤ilse,
hastaya kortikosteroid tedavisi veya çok s›n›rl› ve düflük
dozda radyoterapi uygulamas›yla kitlenin küçültülmesine
gidilebilir. Kitle küçüldükten sonra uygun biyopsi veya s›v›
aspirasyonuyla histopatolojik-sitogenetik çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Abdominal hastal›kta : Gastro-intestinal NHL de terminal
ileum ve çekum s›kl›kla primer lokalizasyon olup, ya direkt
olarak barsak bas›s› ile veya invaginasyonla ince barsak t›kanmas› oluflur. Bu akut durumda vakalarda % 25 tam tümör reseksiyonu yap›labilir. Kemoterapi cerrahiden birkaç gün sonra bafllanmal›d›r. Nadiren mide kanamas› ve
perforasyon geliflebilir, bu durumda acil yaklafl›mla rezeksiyon kemoterapiden önce yap›l›r.
Yo¤un hücre y›k›m›na ba¤l› olan TLS de afla¤›daki ciddi
metabolik komplikasyonlar oluflabilmekte, bu durumda kemoterapiden önce bu sorunlar›n ortadan kalkmas› gerekmektedir:
Böbrek yetmezli¤i
Hiperürisemi
Hiperfosfatemi
Hipokalsemi
Hiperkalemi
Bu komplikasyonlar›n ortaya ç›kmas›ndaki en önemli etken büyük kitle, seröz zarlar›n yayg›n tutulumu, böbrek infiltrasyonu ve/veya üriner sistem bas›s› yan›nda dahada
önemlisi blastik hücrelerin yüksek bölünme h›z›d›r. Y›k›lma h›z›da yüksek olan bu hücrelerin kemoterapi öncesi ve
sonras›nda hücre içi metobolitlerin ( fosfor, potasyum ve
ürik asit gibi) böbrekten at›labilecek miktarlar›n çok üstünde oluflarak sorunlara yol açmas›d›r.
Hiperürisemi(>8mg/dl):
1-Allopurinol :100 mg/m2/ günde,
2-Hidrasyon : Ald›¤› ve ç›kard›¤› takibi ile birlikte, Günde 3000 ml/m2 intravenöz s›v›,
3-Idrar alkalinizasyonu: Üratlar›n erimesini sa¤lamak için
sodyum bikarbonat verilerek idra phs›n› 6.5-7.5 aras›nda
tutulmal›d›r. Hipoksantin ve kalsiyum fosfatlar›n renal tubullere çökmesini önlemek için idrar ph s› 7.5 üzerine ç›k›lmamal›d›r.
Hiperfosfatemi ( > 6.5 mg / dl )
1-Düflük fosfor diyeti
2-Aliminyum hidroksit. 150 mg/ kg/günde
3-Idrar ç›kar›m›n›n 3ml / kg / saatte
Hiperkalemi( > 6.0 mEq/l) :
1-Potasyumu TLS unu kontrol alt›na almadan bafllamay›n›z.
2- Sodyum bikarbonat, insülin+glikoz içeren mayi, kalsiyum, kayexalate gibi destekleyici tedaviler gündeme gelebilir.
Bütün bunlar›n sonunda metobolik düzelmesi geciken hastaya ya peritoneal ( abdominal kitlesi olmayan ) veya hemodializ yap›lmas› gerekebilir. Hemen dializ sonras› ke-
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moterapi uygulamas› ile primer tedavisi bafllanabilir. Tümör lizisi devam ettikçe 12 saat ara ile dializ yap›lmal›d›r.
Çocukluk NHL de, 1970 den önce yaflam oranlar› oldukça
düflüktü, sadece lokalize hastal›klarda 5 y›ldan fazla yaflam gözlenebiliyordu. Halen bütün evre ve histolojiler için,
kemoterapi bu hastal›kta bafll›ca tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Evre I ve II yani lokalize hastal›kta da,
kullan›lan kemoterapi rejimlerinin yo¤unlu¤unu ve süresini k›saltarak kür elde edilmektedir. Yayg›n hastal›kta ( evre III ve IV ) da, özellikle yo¤un çoklu kemoterapilerle
radyoterapi kullan›lmadan kür sa¤lan›labilmektedir.
Çocukluk ça¤› NHL de radyoterapinin yeri: acil tedavi gerektiren superiyor vena kava sendromunda, üreter bas›s›nda ve parankimal tutulumu olan merkezi sinir sistemi hastal›¤›nda bulunmaktad›r. Say›lan durumlarda kemoterapi
de radyoterapi kadar etkili olmakla beraber, lokalize residüel hastal›kta radyoterapiden fayda sa¤lanabilinir.
Bu hastal›klarda cerrahi tedavinin de endikasyonlar› oldukça s›n›rl›d›r. Kar›na s›n›rl› ve akut kar›n tablosuyla gelen hastalarda, akut tabloyu düzeltmek ve tan› için doku
al›nmas› bunlardan biridir. Remisyon de¤erlendirilmesi s›ras›nda kalan tümöral doku mevcutsa bu dokunun ç›kar›larak histopatolojik de¤erlendirilmesi tedavinin devam›
aç›s›ndan önemlidir. Yap›lan çal›flmalarda bu durumda
hastalar›n ancak üçte birinde tümör pazitif ç›kmaktad›r.
Hastalar›n, lösemide oldu¤u gibi sistemik yo¤un ve merkezi sinir sistemi profilaksisini de içeren kemoterapi protokollar› ile tedavisinden sonra yaflam oranlar› artm›flt›r.
‹mmünofenotipin belirlenmesiyle, gerek tedavi protokolleri gerekse tedavi süresi, belirlenen hücre tipine göre seçilmektedir. En çok seçilen ve kullan›lan protokollar Amerika da LSA2L2, Almanya da BFM ve Fransa da LMB isimli çoklu ilaç kemoterapi protokolleridir. Bu protokollerle
yayg›n hastal›klarda % 60-80, lokalize hastal›klarda ise %
80-90 uzun süreli yaflam oranlar› elde edilmektedir. Bu
protokollerin uygulanmas› tam teflekküllü çocuk onkoloji
merkezlerinde yap›lmal›d›r. Lokalize hastal›kta Avrupa’da
Fransa’dan ç›kan LMB protokolü B-hücreli lenfomalarda
sadece iki kür COPAD tedavisi 6-8 hafta kadar k›sa süre
içinde tamamlanmaktad›r. Almanyadan ç›kan BFM tedavi
protokolünde de ayn› sürede tedavi bitirilmektedir. Ancak
T-hücreli lenfomalarda ise erken evrelerde de 18 ayl›k bir
tedavi gerekmektedir. B-hücreli ve yayg›n hastal›kta ise
daha yo¤un tedavi 7-8 ay sürmekte ve merkezi sinir sistemi profilaktik tedavisi de gerekmektedir.
Büyük hücreli lenfomalarda ise a¤›rl›kl› olarak B-hücreli
lenfoma gibi tedavi edilmekte T-hücre markerleri olanlarda T-hücreli lenfoma protokolleri uygulanmaktad›r.
Relaps ve Yan Etkiler
Tekrarlayan çocukluk NHL de prognoz iyi de¤ildir. Özellikle bafllang›ç tedavisinde yo¤un tedavi uygulan›lanlar da
tekrar remisyon elde etme oran› çok düflüktür. Kemik ili¤i
transplantasyonu ile birlikte olan veya olmayan yüksek
dozlu tedavi protokollerin de remisyon ve remisyonda kalma oranlar› da düflüktür.
Sistemik çoklu ilaç tedavi protokollerinin verilmesinden
sonra elde edilen iyi sonuçlardan dolay› kaliteli yaflam üze-
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rinde durulmakta ve optimal tedavi elde edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Radyoterapi yok denecek kadar az kullan›lmakta ve tedavi süresi de azalt›larak geç yan etkilerden korunulmaktad›r. B-hücreli lenfomalarda tedavi 7 ay›n alt›na
indirilmifltir. Kemoterapötiklerden alkilleyici ajanlar›n üreme organlar› üzerindeki geç yan etkisi, antrasiklinlerin geç
kardiyak yetmezliklere sebeb olmas›, kombine tedaviler sonucu artan sekonder kanser riskleri, bu hastalarda etkili
ancak zararl› olmayacak tedavi modellerinin gelifltirilmesi
aç›s›ndan bir yar›flmaya dönüflmüfltür. Bu hastalar›n geç
yan etkiler nedeniyle ömür boyu takibi gerekmektedir.
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