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Nöroblastoma, adrenal medulla veya sempatik ganglionlarda normalde bulunan primordial nöral krest hücrelerinden köken alan ve tüm çocukluk ça¤› kanserlerinin %810’unu oluflturan bir tümördür. Tümörün biyolojik davran›fl›ndaki de¤iflkenlik nedeniyle, nöroblastoma özellikle 1
yafl alt›ndaki olgularda spontan regresyon veya beniyn
transformasyon (ganglionöroma’ya de¤iflim) gösterebilirken, 1 yafl üzerindeki hastalarda daha agresif seyir gösterebilmekte, bu durum hastal›¤›n prognozunu belirlemede
ve tedavisinde sorunlara yol açmaktad›r. Son y›llarda h›z
kazanan tümör dokusundan yap›lan moleküler genetik ve
biyolojik analizler, klinik davran›fldaki bu de¤iflkenli¤e ›fl›k
tutmaya bafllam›flt›r.
Nöroblastomda tümör dokusundaki bir çok genetik de¤iflikli¤in prognoz üzerine etkisi gösterilmifltir. Örne¤in
“near triploidi” iyi prognozla iliflkiliyken MYCN onkogen
amplifikasyonu, “17q dengesiz fazlal›¤›”, “1p veya 11q
allelik kayb›” daha agresif tümör özellikleri ve kötü prognozla iliflkilidir. Biyolojik ve genetik de¤ifliklikler, tedaviye
yan›t ve prognozun önemli göstergesi olup, tan› s›ras›nda
tümörün karakterini bize belirlemektedir. Dolay›s›yla nöroblastom, tümör hücresinde yap›lan genetik ve biyolojik
incelemelerin, hastan›n en iyi flekilde yönetilmesi için gerekli bilgileri bize sa¤layan tek solid tümör modelidir. Yak›n gelecekte hedef, bu bilgiyi hastalara uygulanacak daha
etkin ve daha az toksik tedavilere çevirmektir.
EP‹DEM‹YOLOJ‹-ETYOLOJ‹
Nöroblastom çocukluk ça¤›n›n en s›k ekstrakranial solid
tümörü olup, tüm çocukluk ça¤› kanserleri aras›nda %810’luk bir orana sahiptir. ‹nsidans› her y›l 7000 canl› do¤umda 1 olup bu insidans tüm dünyada benzerdir. Erkek
/k›z oran› 1.1 olup erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. ‹nfant döneminin en s›k görülen kanseri olup tan› s›ras›nda olgular›n %36’› 1 yafl alt›nda, %89’u 5 yafl ve
%98’i 10 yafl alt›ndad›r. Bu da¤›l›mdan da görüldü¤ü gibi
nöroblastom, bebeklik ve erken çocukluk ça¤› hastal›¤›d›r.
Tablo 1. Nöroblastom'la birlikteli¤i olan durumlar
Nörofibromatozis
Hirschsprung hastal›¤› ile aganglionik kolon
Ailede feokromasitom tan›s›
Fetal hidantoin sendromu
Fetal alkol sendromu
Nesidioblastozis
*
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En s›k hayat›n ilk ay›nda görülür. Üç ay›n alt›ndaki bebeklerin otopsilerinde in-situ nöroblastom s›kl›¤› 1/259 olgu olarak bulunmufl olup bu oran klinikte izlenen insidans›n 400 kat›d›r ve ço¤u tümörün do¤um sonras› spontan
regresyona veya matürasyona u¤rad›¤›n› göstermektedir.
Nöroblastom’un etyolojisi bilinmemektedir. fiu ana kadar
etyolojide rolü gösterilmifl çevresel bir faktör (prenatal yada postnatal karfl›lafl›lm›fl ilaç, kimyasal madde, vürus veya radyasyon ) tan›mlanmam›flt›r.
Bir grup hastada otozomal dominant geçiflli ailevi nöroblastom gösterilmifl olup bu olgulardaki genetik predispozisyon germinal (prezigotik dönemde, germ hücrelerinde
oluflan) mutasyona ba¤l›d›r. Tüm nöroblastom olgular›n›n
%22’sinin bu germinal mutasyon sonucu ortaya ç›kt›¤›
bildirilmektedir. Ailevi nöroblastom olgular› di¤er herediter kanserlerde oldu¤u gibi daha erken yaflta (ortanca: 9
ay) tan› almakta ve çoklu primer tümörle (%20 olguda bilateral adrenal tümör veya multifokal tümör var) karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu olgularda yap›lan geleneksel genetik
analizler ile herediter nöroblastomaya predispozisyon lokusunun 16. kromozom k›sa kolunda (16p 12-13) oldu¤u
gösterilmifltir. Ancak bulgular birden fazla predispozisyon
geni oldu¤unu iflaret etmektedir. Bu genlerin tümü periferal sinir sisteminin nor-adrenerjik komponentinin normal
gelifliminde temel rol oynayan genlerdir. ‹lginç olarak
“Hirschsprung hastal›¤›” ve/veya “Santral hipoventilasyon sendromu” gibi nor-adrenerjik hücrelerin patolojisi ile
ortaya ç›kan hastal›klar ve nörofibromatozis Tip 1 (NF1)
ile nöroblastom’un birlikte görülme s›kl›¤› fazlad›r. Ayr›ca
nöroblastom tümör dokusunda, NF1 genindeki homozigot
inaktivasyonlar gösterilmifltir. Bu bulgular “Hirschsprung
hastal›¤›”, “Santral hipoventilasyon sendromu” ve/veya
NF1 hastal›¤›n› ortaya ç›karan genlerin (RET, EDNRB,
EDN3, GDNF, ECE1, ZFHX1B, BDNF ve PHOX2B) nöroblastom gelifliminden de sorumlu olabilece¤ini iflaret etmektedir.
Nöroblastom olgular›nda konjenital anomaliler s›k görülmekle birlikte bu olgularda gösterilen yap›sal kromozomal
de¤ifliklikler çok nadirdir. Nöroblastom’a efllik edebilecek
durumlar tablo 1’de gösterilmektedir.
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER PATOGENEZ
Nöroblastom’da tümör hücrelerinde gösterilmifl genetik
de¤ifliklikler hastal›¤›n patogenezinde ve prognozunda rol
oynayabilmekte ve tümörün biyolojik yap›s› hakk›nda bize
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bilgi vermektedir. Ayr›ca olgular›n risk gruplar›na ayr›lmas› ve hedeflenmifl tedavilerin planlanmas› yönünden çok
önemlidir. Bu genetik de¤iflikler;
Allelik fazlal›k olmas› ve onkogen aktivasyonu
Allelik kay›p olmas› ve tümör supresör genlerin kayb›
Baz› genlerin ekspresyonlar›ndaki de¤ifliklik fleklinde olabilir.
Allelik fazlal›k olmas› ve onkogen aktivasyonu:
Tümör Hücresindeki DNA Miktar› (Piloidi-DNA ‹ndeksi(DI)) : Nöroblastom hücresindeki DNA miktar› normal
(diploid) veya artm›fl (near-triploid) olabilir. DI ak›m sitometrisi ile kolayca belirlenebilir. Özellikle infantlarda
prognostik önemi vard›r. Hiperdiploid tümör (DI>1), diploid tümöre (DI=1) göre daha iyi prognozu gösterir.
MYCN Amplifikasyonu : En önemli prognoz göstergelerinden biridir. MYCN 2. kromozomun k›sa kolunda 2p24
bölgesinde yerleflmifl bir gendir. Bu genin amplifikasyonu
(kopya say›s›n›n artmas›) sitogenetik olarak 2 flekilde gösterilmektedir; d-mins (double minutes kromatin cisimcikleri) ekstra küçük kromozom parçalar›n›n olmas›, HSR (homojen boyanan bölgeler) ise ayn› kromozom içinde bir bölgenin yinelenmesi fleklinde tan›mlanmaktad›r. Tümör hücresinde MYCN amplifikasyonu de¤iflik moleküler tekniklerle (southern blot, FISH, kantitatif PCR, immunhistokimya gibi) gösterilebilir. Kopya say›s› artt›kça gen ekspresyonu da artmaktad›r. Kopya say›s›n›n 10 ve üzerinde
olmas› prognostik öneme sahiptir. Nöroblastom olgular›na
MYCN amplifikasyon s›kl›¤› %17-25 aras›nda de¤iflmektedir ve varl›¤› ileri evre hastal›k, h›zl› tümör büyümesi,
yüksek relaps riski ve kötü prognozla anlaml› olarak iliflkilidir. Di¤er prognostik özelliklerden ba¤›ms›z bir risk faktörüdür. ABD’de nöroblastom tan›s› alm›fl 2877 hastan›n
sonuçlar› bunu çok net ortaya koymaktad›r (Tablo 2). Bugün, prognostik önemi nedeniyle, dünyada birçok ülkede ve
ülkemizde tan› alan her olguda rutin olarak bak›lmakta ve
tedavi plan› buna göre çizilmektedir. 17q bölgesinde dengesiz fazlal›k: Nöroblastom‘lar›n yaklafl›k yar›s›nda 17.
kromozom uzun kolunda allelik fazlal›k saptanmaktad›r.
Tek bafl›na (+17q) veya t(1;17) fleklinde ortaya ç›kabilmektedir. Varl›¤› agresif tümör ve kötü prognozla iliflkilidir.
Allelik kay›plar ve tümör supresör genlerin kay›plar›:
1p delesyonu: Tan› s›ras›nda tümör dokusunda %25-35
oran›nda saptanmaktad›r. ‹leri evre hastalarda daha s›k
Tablo 2. Nöroblastom evresi ile MYCN amplifikasyonu iliflkisi
Evre
(INSS)
1
2A/2B
3
4
4S
Toplam

MYCN
amplifikasyonu (%)
3
4
25
32
8
18

3 y›ll›k
EFS
%91
%86
%72
%36
%78
%60
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olup MYCN amplifikasyonu ile birlikteli¤i fazlad›r. 1p36
bölgesindeki delesyon bu bölgedeki tümör supresör genin
kayb›na sebep olmaktad›r. Varl›¤› kötü prognozla iliflkilidir, ancak tek bafl›na di¤er risk faktörlerinden ba¤›ms›z bir
iflaret olup olmad›¤› tart›flmal›d›r.
11q delesyonu: Tan›da olgular›n %35’inde vard›r. ‹lginç
olarak 11q delesyonu varsa MYCN amplifikasyonu asla
bulunmaz. Ancak yine de yüksek risk özellikleri (ileri evre,
büyük yafl, kötü patoloji) ile birliktelik göstermekte ve kötü prognostik gösterge olarak de¤erlendirilmektedir.
Baz› genlerin ekspresyonlar›ndaki de¤ifliklikler:
Nörotrofin Reseptörlerinin ekspresyonlar›: Sempatik sisteme ait nöroblastlar›n nas›l nöroblastom hücrelerine maliyn
dönüflüm gösterdi¤i hala tam bilinmemektedir. Nöroblastlar›n normal diferansiasyonunu uyaran nörotropin reseptör yolaklar›n›n bu maliyn dönüflümde rol oynad›¤› düflünülmektedir. Nörotrofin reseptörleri olan TrkA, TrkB ve
TrkC’nin ligandlar› NGF, BDNF ve NT-3’dür. TrkA aktivasyonu hücrelerin diferansiasyonunu sa¤larken, bu aktivitenin inhibisyonu hücreyi apopitozise yönlendirir.
TrkA/NGF yola¤› nöroblastlar›n ganglion hücresine diferansiasyonunu veya apopitozis yoluyla tümörün spontan
regresyonunu kontrol eder Tümör dokusunda TrkA yüksek
ekspresyonu iyi klinik özellikler (küçük yafl, düflük evre),
MYCN amplifikasyonunun yoklu¤u ile iliflkilidir ve iyi
prognozu iflaret eder. TrkB yüksek ekspresyonu ise agresif
tümör ve MYCN amp. ‹le güçlü olarak iliflkilidir.
TrkB/BDNF yola¤› hücrenin ilaç direncini belirler. TrkC
ise TrkA reseptörü ile ayn› özelliklere sahiptir, ek bir prognostik önemi yoktur.
Telomeraz aktivitesi: Nöroblastom hücrelerinde hücre diferansiasyonu ve apopitozisle iliflkili genlerin ekspresyonu
artt›¤›nda telomeraz aktivitesi düflük bulunurken, hücre
siklusu ile iliflkili genler ve transkripsiyon faktörlerinin
overekspresyonu yüksek telomeraz aktivitesi ve kötü prognozla iliflkilidir.
Genetik S›n›flama:
Tüm bu genetik araflt›rmalar›n sonucu tümörün DNA içeri¤i (DI), MYCN kopya say›s›, 1p, 3p, 11q de¤ifliklikleri,
TrkA ve TrkB içeri¤i kullan›larak, klinik davran›fl› belirleyen en az 2 nöroblastom alt grubu belirlenmifltir (Tablo
3). Tip 1 en iyi prognoza sahipken Tip 2B en kötü grubu
oluflturmaktad›r.
Böylece tümör içindeki farkl› genetik de¤ifliklik ve gen ekspresyon paternleri hastal›¤›n 1) çok de¤iflken klini¤ini
aç›klamakta 2) prognozu öngörmekte ve 3) tedavinin yo¤unlu¤unu (riske yönelik tedavi) belirlemektedir.
PATOLOJ‹
Nöroblastom çocukluk ça¤›n›n “küçük, mavi, yuvarlak
hücreli tümör”lerinden (Ewing sarkomu, non-Hodgkin
Lenfoma, raddomyosarkom ve primitiv nöro-ektodermal
tümör –PNET gibi) biridir. Sempato-adrenal sistemi oluflturan nöral krest hücrelerinden köken al›r ve yerleflim yeri
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de normal sempatik sinir sisteminin bulundu¤u adrenal
kromafin hücreleri veya spinal sempatik ganglion hücreleridir. Tümör hücrelerinin matürasyon ve diferansiasyon
spektrumunu yans›tan 3 histopatolojik tipi vard›r.
Nöroblastom: Küçük, homojen, yuvarlak hücreler aras›nda
nöropil tipiktir. Eosinofilik nöropil çevresindeki nöroblastlar ”Homer-Wright pseudorozet”lerini oluflturur.
Ganglionöroblastom: Histolojik bulgular› nöroblastom ve
ganglionörom’un bulgular›n› birlikte içeren heterojen bir
tümördür. Diffuz veya fokal olabilir, fokal ganglionöroblastom daha agresifdir ve nöroblastik komponent MYCN
amp. tafl›yabilir.
Ganglionörom: Tamamen diferansiye beniyn tümördür.
Matür ganglion hücreleri, nöropil ve Schwann hücreleri

tümörü oluflturur. Nöroblastom’u çocukluk ça¤›n›n di¤er
“küçük, mavi, yuvarlak hücreli tümör”lerinden sadece ›fl›k
mikroskobu ile ay›rt etmek zordur ve di¤er teknikleri gerektirir. ‹mmunhistokimyasal analiz ile tümör hücreleri
sinaptofizin ve NSE (nöron spesifik enolaz) (+) bulunur.
Elektron mikroskopik bulgular› da tipiktir.
Nöroblastom’da histolojik bulgular prognostik öneme sahiptir. Shimeda ve ark.lar›n›n gelifltirdi¤i ve yayg›n kullan›lan prognostik s›n›flama da hasta yafl›, schwannian stroman›n varl›¤›-yoklu¤u, diferansiasyon derecesi ve MKI
(mitosis-karyorrhexis index-mitoz oranlar›) kullan›larak
histopatoloji “favorable-iyi” veya “unfavorable-kötü” olarak belirlenmifltir. 1999’dan bu yana ise pediatrik patologlar Shimada sistemine dayanarak gelifltirilen “Uluslarara-

Tablo 3. Nöroblastom'un genetik/klinik alt gruplar›
Bulgular

Tip 1

Tip 2A

Tip 2B

Normal
Hiperdiploid/near triploid
nadir

Normal

Amplifiye

Near diploid/near tetraploid

Near diploid/near tetraploid

s›k

s›k

nadir

s›k

nadir

1p LOH
TrkA eksp.
TrkB eksp.

nadir
Yüksek
Truncated

Çok s›k de¤il
Düflük veya yok
Düflük veya yok

s›k
Düflük veya yok
Yüksek

TrkC eksp.

Yüksek

Düflük veya yok

Düflük veya yok

Yafl

Genellikle < 1yafl

Genellikle > 1yafl

Genellikle 1-5 yafl

Evre

Genellikle 1,2,4S

Genellikle 3,4

Genellikle 3,4

Differansiyasyon

MKI

Prognostik Kategori

Schwannian stromadan
fakir andifferansiye

herhangi

kötü histoloji

Az differansiye ya da
differansiye

düflük ya da orta

iyi histoloji

herhangi

yüksek

kötü histoloji

Andifferansiye ya da
az differansiye

herhangi

kötü histoloji

differansiye

düflük

iyi histoloji

differansiye

orta ya da yüksek

kötü histoloji

herhangi

herhangi

kötü histoloji

MYCN
DNA piloidi
+ 17q
3p, 11q LOH

3 y›ll›k survival

≅ %50

%95

≅ %25

Tablo 4. Uluslararas› nöroblastom patolojik s›n›flamas› (INPC)
Yafl
Nöroblastom
<18 ay

18 ay-5 yafl

> 5 yafl
Ganglionöroblastom
noduler
intermiks
Ganglionörom

‹çindeki nöroblastik
komponente ve yafla göre

iyi veya kötü histoloji

Schwannian stromadan
zengin

Iyi histoloji

Schwannian stroma
dominant

Iyi histoloji
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s› nöroblastom patolojik s›n›flamas› (INPC)” kullanmaktad›r (Tablo 4).
KL‹N‹K BULGULAR
Nöroblastom sempatik sinir zincirinin herhangi bir yerinden geliflebilece¤inden, tümörün yeri çok de¤iflkendir ve
yafla göre farkl›l›k gösterir. Primer tümör %65 olguda kar›n yerleflimlidir. Sürrenal yerleflim s›kl›¤› infantlarda
%25 iken daha büyük çocuklarda %40’d›r. Küçük bebeklerde servikal ve torasik yerleflim daha s›kt›r. Yaklafl›k %1
hastada primer tümörün yeri belirlenemeyebilir.
Nöroblastom lenfatik ve hematojen yolla yay›l›m gösterir.
Lokalize tümörü olan olgularda bölgesel lenf bezi tutulumu %35’dir. Hematojen yolla en s›k kemik ili¤i, kemik,
karaci¤er ve cilde (subkutan doku) yay›l›m gösterir. Nadiren akci¤er ve beyin parankimine metastaz yapabilir.
Klinik bulgular primer tümörün yerleflim yerine ve metastaz varl›¤›na göre ortaya ç›kar.
Abdominal yerleflim: En s›k kar›nda asemptomatik ele gelen kitle yak›nmas› ile baflvururlar (Resim1). Kar›nda fliflkinlik, kar›n a¤r›s› ve çok nadiren obstruksiyon bulgular›
olabilir. Fizik bak›da hareketsiz, sert kitle palpe edilir.
E¤er primer tümör Zuckerkandl organ›ndan köken al›yorsa bas›ya ba¤l› mesane ve anal sifinkter disfonksiyonu ortaya ç›kabilir. ‹nfantlarda karaci¤erin masif tutulumu s›kt›r (Evre 4S) ve çok büyümüfl karaci¤er solunum s›k›nt›s›na neden olur. Kar›n içindeki tümör alt ekstremitelerin
lenfatik ve venöz drenaj›n› bozarak skrotal ve alt ekstremite ödemine sebep olabilir. Nadiren renal arter bas›s›na
ba¤l› hipertansiyon geliflebilir.
Torasik yerleflim: Genellikle travma yada infeksiyon nedeniyle çekilen akci¤er grafilerinde tesadüfen saptan›r. Toraks üst k›sm› yada servikal yerleflimli tümör “Horner sendromu”nu (tek tarafl› pitoz, miyozis ve anhidrozis) gelifltirebilir. Büyük torasik tümör bas› ile “superior vena kava
sendromu” yapabilir (Resim 2).
Paraspinal yerleflim: toraks, abdomen ve pelvik bölgede
paraspinal sempatik zincirden geliflen tümör, vertebralar›n
nöral foraminalar›ndan spinal kanal içerisine uzan›p sinir
kökleri yada medulla spinalise bas› yapabilir (Resim 3).
Bu durumda lokalize s›rt a¤r›s›, subakut veya akut parapleji, mesane yada anal sifinkter disfonksiyonu karfl›laflt›¤›m›z bulgulard›r. Bu olgular›n erken tan›narak nörolojik se-
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kel geliflmeden önce bas›n›n ortadan kald›r›lmas› önemli
pediatrik acillerden biridir.
Metastatik hastal›k: Propitozis ve periorbital ekimoz (rakun gözü) periorbital kemiklerin metastatik infiltrasyonuna ba¤l›d›r(Resim 4). Yayg›n kemik veya kemik ili¤i metastaz› kemik a¤r›lar› ve buna ba¤l› topallama, bebeklerde
ise huzursuzluk nedenidir. K‹ tutulumuna ba¤l› sitopeniler
ve anemi, kanama , infeksiyonlar olabilir. Cilt tutulumu
küçük bebeklerde (Evre 4S) cilt alt›nda birkaç adet a¤r›s›z, mavimsi subkutan nodüller olarak karfl›m›za ç›kar.
Metastatik hastal›¤a ba¤l› konstitusyonel semptomlar

Resim 2. Arka mediastende nöroblastom
(atefl, solunum yetmezli¤i, letarji, kilo kayb› gibi) ortaya
ç›kabilir. Nadiren nöroblastom adolesan veya genç eriflkinlerde de görülebilir. Primer tümör yerleflimi çocuklardaki
gibidir ancak daha sinsi gidifl gösterir. Bu olgular kemoterapiye daha az duyarl›d›r ve biyolojik olarak genetik Tip
2A’n›n özelliklerini tafl›rlar. MYCN amp. yoktur ancak
diploid karyotip vard›r.
PARANEOPLAST‹K SENDROMLAR
Opsomyoklonus sendromu(OMS) yeni tan› alm›fl nöroblastom olgular›n›n %2-4’ünde görülebilen, h›zl› göz hareketleri (opsoklonus), ataksi ve myoklonik s›çramalar ile karakterize bir sendromdur. Tümöre karfl› geliflen antikorlar›n sere-

Resim 3. 23 ayl›k bebekte sol paraspinal nöroblastoma,medulla spinalise bas› yap›yor

Resim 1. Sa¤ sürrenal kalsifiye kitle, nöroblastom

bellar ve nöral hücrelerle çapraz reaksiyon vermes sorumlu
tutulmaktad›r. Genellikle iyi biyolojik özelliklere sahip tümörlerle birliktelik gösterdi¤inden bu hastalar›n tümör
prognozu iyidir. Tümörün kaybolmas› ile tüm semptomlar
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kaybolabilir, ancak %70 olguda uzun süreli nörolojik sekeler (alg›lama ve motor geliflmede gecikme, dil sorunlar›,
davran›flsal bozukluklar gibi) görülebilir. Tedavide kortikosteroidler ve IV immun globulin kullan›lmaktad›r. OMS
tan›s› alan çocuklar›n %30-50’sinde altta yatan gizli nöroblastom ortaya ç›kar›lmaktad›r. Bu nedenle OMS tan›s›
alan her hastaya MIBG sintigrafisi çekilmeli, BT ile tüm
vücut taranmal›d›r.
Vazoaktif intestinal peptid (VIP) sal›n›m›na ba¤l› sulu ishal, hipikalemi, dehidratasyon ortaya ç›kabilir. VIP matür
tümöre de (ganlionöroma) efllik edebilir.

Tan› için doku örne¤i al›n›rken genetik incelemeler (MYCN,
1p delesyonu, piloidi ) için de yeterli örnek al›nmal›d›r. Özellikle 2 yafl alt› çocuklarda K‹ örnekleri ile kesin tan› konulsa bile, genetik incelemeler risk grubunu ve tedaviyi belirlemede çok önemli rol oynad›¤›ndan, primer tümör dokusundan da yeterli örnek al›nmaya çal›fl›lmal›d›r.

Resim 5. K‹'de nöroblastom hücreleri

Resim 4. Nöroblastomda periorbital infiltrasyona ba¤l›
“rakun gözü” görünümü
TANI
“Uluslararas› nöroblastom evreleme sistemi(INSS)” konferans›n›n nöroblastom tan› kriterleri:
Tümör dokusundan histopatolojik inceleme ile kesin nöroblastom tan›s›n›n konmas› veya
Kemik ili¤i (KI) aspirasyonu veya biyopsisinde nöroblastom tümör hücrelerinin (sintia hücreleri veya immunhistokimya ile pozitif hücre kümeleri)(Resim 5) gösterilmesi ile
birlikte idrar ve/veya kan katekolamin düzeylerinde artma
olarak belirlenmifltir.

fiekil 1. Katekolamin metabolizmas›

KATEKOLAM‹N METABOL‹ZMASI
Katekolamin sentezinin basit flemas› flekil 1’de gösterilmektedir. Nöroblastom’da “monoamin oksidaz (MAO)”
ve “katokol-O-metiltransferaz” enzimleri var ancak “eniletanolamin-N-metiltransferaz” olmad›¤›ndan VMA ve
HVA artar. Tümörün araflt›r›lmas›nda son derece duyarl›
ve spesifik markerlard›r. VMA ve HVA’n›n spot idrar örne¤inde araflt›r›lmas› (ve mg/kreatinin olarak standardize
edilmesi) tan›da, ay›r›c› tan›da, tedaviye yan›t›n izlenmesinde çok önemlidir.
AYIRICI TANI
Tan› sorunlar› daha çok katekolamin art›fl› olmayan %510 oran›ndaki hastalarda yada çok nadiren primer tümör
saptanamayan olgularda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birçok
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neoplastik ve nonneoplastik durumdan ay›r›c› tan›da düflünülmeli; Yayg›n kemik tutulumu osteomyelit veya romatoid artrit gibi sistemik infeksiyonlar veya inflamatuvar hastal›klar ile kar›fl›r. VIP sendromu primer nörolojik hastal›klar ile kar›flabilir. Görüntüleme ile kalsifiye sürrenal
lezyon adrenal kanama ile ayr›lmal›. Metastatik masif hepatomegali, polikistik hastal›k ya da depo hastal›klar› ile
kar›flabilir.
Histolojik olarak nöroblastom tümör dokusu çok andiferansiye olup di¤er ”küçük-mavi-yuvarlak hücreli tümörler” ile kar›flabilir. Bu durumda immunhistokimyasal boyalama ile de¤erlendirme önemlidir.
KL‹N‹K VE LABRATUVAR DE⁄ERLEND‹RME
Fizik bak›da ayr›nt›l› de¤erlendirme ile kitle boyutlar›, hepatomegali, lenf bezleri, cilt nodülleri, kemik hassasiyeti,
propitozis, horner sendromu, saçl› deride yumuflak doku
kitleleri, opso-myoklonus araflt›r›lmal›.
Görüntüleme yöntemleri: primer tümörün görüntülenmesinde BT kullan›lmal›, e¤er paraspinal tümör varsa MRI
(spinal kord kompresyonunu daha iyi de¤erlendirir) ye¤lenmelidir.
Metastaz araflt›rmas›nda: Boyun, toraks, kar›n ve pelvis
içi BT ile araflt›r›lmal›
K‹ de¤erlendirilmesi: Bilateral K‹ aspirasyon ve biopsisi
her hastada yap›lmal›, özellikle 2 yafl alt› olgularda K‹ ile
tan› konsa bile primer tümörden de örnek almaya çal›fl›lmal›d›r.
Kemik taramas›: Eskiden beri kullan›lan klasik kemik
grafilerinin kullan›lmas› özellikle kemik tutulumunun daha az oldu¤u infant grubunda hala önerilmektedir. Tc-99difosfonat kemik sintigrafisi osteolitik metastatik lezyonlar›n araflt›r›lmas›nda çok önemlidir. I-MIBG sintigrafisi
çok daha hassas olup özellikle yüksek riskli hastalarda ta-
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n›-evreleme aflamas›nda, tedaviye yan›t de¤erlendirilmesinde önemlidir. Olgular›n %10’nda tümör dokusu
I-MIBG tutmayabilir. Bu nedenle tan›da kemik metastazlar›n›n araflt›r›lmas›nda mutlaka Tc-99 kemik sintigrafisi
ile I-MIBG ile birlikte çekilmelidir.
TARAMA PROGRAMLARI ‹LE NÖROBLASTOM
ERKEN TANISI
Bebeklerde nöroblastom erken tan›s› için, idrarda katekolamin düzeyine bakarak yap›lan toplum taramalar› ilk kez
Japonya’da bafllat›ld›. Daha sonra Kanada ve Avrupa’daki
uygulamalar›n sonucu; tarama programlar› ile tan› konan
nöroblastom hastas›n›n say›s› (prevalans›) artt›, ancak 1
yafl›ndan büyük hastalardaki prevalans yada mortalitede
azalma olmad›. Çünkü tarama ile tan›nan hastalar, iyi biyolojik özelliklere sahip, erken evre ve dolay›s›yla düflük
risk grubu hastalard› ve bunlar›n bir k›sm› zaten spontan
remisyon göstermekteydi. Bu nedenle tüm dünyada tarama
programlar› durduruldu.
EVRELEME
Nöroblastom evrelemesinde standardizasyonu sa¤lamak
amac›yla uluslararas› oluflturulan "Uluslararas› Evreleme
Sistemi (INSS)" bugün tüm dünyada kullan›lmaktad›r.
INSS tümörün cerrahi rezektabilitesi ve histopatolojik lenf
nodu de¤erlendirmelerini de içine almaktad›r (Tablo 5 ).
Bu sistemde orta hat tümörü kavram›nda farkl›l›k vard›r.
Nöroblastom’da Evre 4S iyi prognoza sahip farkl› bir
gruptur. Bu olgular› gene 1 yafl›ndan küçük Evre 4 gibi
seyreden olgulardan ay›rmak önemlidir. Bu ay›r›mda tümör dokusundan yap›lan genetik analizler önemlidir. Evre
4S’lerin ço¤unda DI hiperdiploid’dir ve olgular›n ancak
%10’nunda MYCN amp. vard›r. Evre 4’de ise DI daha s›k

Tablo 5. Uluslararas› nöroblastom evreleme sistemi (INSS)
EVRE
1

Tümör köken ald›¤› organa s›n›rl›, makroskopik tam
rezeksiyon. Mikroskopik tümör art›¤› olabilir veya
olmayabilir. ‹psi ve kontrlateral lenf nodu tutulumu yok.

2a

Ünilateral tm, tam olmayan makroskopik rezeksiyon.
‹psi ve kontrlateral lenf nodu tutulumu yok.

2b

Ünilateral tm, makroskopik tam veya tam olmayan
rezeksiyon ‹psilateral bölgesel lenf nodu tutulumu var,
kontrlateral lenf nodu tutulumu yok

3

Orta hatt› aflan tm ± regional lenf nodu tutulumu
Unilateral tm. + kontrlateral lenf nodu tutulumu var
Orta hat tm + bilateral lenf nodu tutulumu

4

Yayg›n hastal›k, uzak metastazlar (uzak lenf nodu,
kemik ili¤i, kemik, karaci¤er ve/veya di¤er organlar).

4S

Evre 1 ve 2 gibi lokalize primer tm. Yafl <365 gün.
Sadece karaci¤er, cilt ve/veya kemik ili¤i yay›l›m›
(tumor hücreleri <%10 olmal›)var.
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diploiddir ve MYCN amplifikasyonu daha s›kt›r (1/3 olguda). Ayr›ca K‹’nin yo¤un tutulumu (>%10) Evre 4 olarak
kabul edilmelidir.
Genellikle Zuckerkandl ganglionu veya pelvisteki sempatik
ganglionlardan köken alan tümörler orta hat tümörü olarak kabul edilir. Orta hat tümörü total ç›kar›ld›ysa ve lenf
nodu tutulumu yoksa Evre 1 olarak kabul edilir.
Multifokal primer tümörde (örne¤in bilateral sürrenal tümör), evreleme en büyük tümöre göre yap›lmal›d›r.
TEDAV‹YE YANITIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde tüm dünyada ortak
dili konuflabilmek amac›yla uluslararas› ortak kriterler
belirlenmifltir (Tablo 6). Primer tümör ve metastaz yerleri
tek tek de¤erlendirilir.
PROGNOZU ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Tan›da yafl: 1 yafl ve alt› > 1 yafl›n üstü. Nöroblastomda
yafl›n prognostik önemi 1971 y›l›ndailk kez rapor edilmifltir ve halen önemini ayn› derecede korumaktad›r. Klasik
bilgi 1 yafl alt›ndaki olgular›n prognozunun 1 yafl üzerindekilere göre daha iyi oldu¤udur. Ve risk grupland›rmalar›nda 1 yafl kullan›lmaktad›r. Son y›llarda 1-2 yafl aras›nda
olup iyi biyolojik özelliklere sahip, MYCN (-) evre 4 tümörlü olgular›n prognozunun 2 yafl üstü olgulara göre daha iyi oldu¤u belirlenmifl ve bundan sonraki çal›flmalar›n
hedefi bu grup hastalar›n tedavi yo¤unlu¤unu azaltmak ol-

mufltur. (Survival oranlar› <1 yafl : %82, 1-2 yafl: %32,
>2 yafl %10).
Hastal›k Evresi: INSS Evre 1 veya 2 veya 4S > Evre 3 >
Evre 4. INSS evrelemesi tüm grup çal›flmalar›nda prognozla güçlü iliflkili bulunmufltur. Evre 1 hastal›kda sadece cerrahi tedavi yeterli olurken Evre 4 hastalar›n pekço¤u multimodel yo¤un tedavi gerektirmektedir. (Survival oranlar› Evre 1 : %80-90, Evre 2 %60-80, Evre 3 : %30-50, Evre 4
: %7, Evre 4S : %75) 6 haftal›ktan küçük Evre 4S olgular›nda cilt tutulumu varsa prognoz daha iyi iken, Evre 4’de
kemik metastaz› olanlarda prognoz daha kötüdür.
MYCN Amplifikasyonu: 1 adet MYCN geni > 1’den fazla
MYCN geni kopya say›s›. Risk gruplar›n›n belirlenmesinde, prognozda en önemli belirleyicilerdendir ve di¤er risk
belirleyicileri ile çok iyi koreledir. Evre 1-2 lokalize hastal›kta %2 oran›nda pozitifken Evre 4’de bu oran %65’e
ulaflmaktad›r (Tablo 2). MYCN geninin say›s›n›n 1’den
fazla olmas›n›n önemi gösterilmifl olmas›na karfl›n ço¤u
risk grubu s›n›flamas›nda 10 kopya ve üzeri pozitiflik olarak kabul edilmektedir.
Tümör hücre piloidisi: DI hiperdiploid > DI diploid. ‹ki yafl
alt›nda yayg›n hastal›kta, özellikle Evre 4S’de güçlü prognostik etkisi vard›r.
Tümör patolojisi: ‹yi histopatoloji > kötü histopatoloji.
Shimeda ve “Uluslararas› nöroblastom patolojik s›n›flamas› (INPC)’na göre (Tablo 4) stromal komponent, diferansiasyon derecesi, MKI ve hasta yafl› göz önüne al›narak

Tablo 6. Remisyon de¤erlendirilmesi (INRC)
Yan›t
Tam remisyon (CR)

Çok iyi k›smi yan›t
(VGPR)

K›smi yan›t
(PR)

Primer Tümör

Metastazlar

Tümör belirleyicileri

Tümör yok

Tümör yok
(KC, kemik, kemik ili¤i,
kar›n)

‹drar VMA:Normal
LDH: Normal*
NSE: Normal

Tm. yok.
K‹ normal
Rezidü kemik met. olabilir.
Yeni met. yok.

‹drar VMA:%90 SYMBOL
234 \f "Wingdings"
NSE: Normal veya orta
derecede yüksek.
LDH: Bafllang›ç
de¤erinden %90
oran›nda azalma.

Yeni met. yok.
Tüm ölçülebilir met. alanlar› %50-90 küçülmüfl.
Kemik met. %50’den fazla
azalm›fl.
Kl de¤erlendirmesinde
sadece bir alanda rezidü
+ olabilir.

‹drar:
VMA %50-90SYMBOL
234 \f "Wingdings"
NSE:%50-90 azalma
LDH: %50-90 azalma

Tümör %90'dan fazla
küçülmüfl
(%90-99)

Tümör %50-90 oran›nda
küçülmüfl.

Remisyon yok (NR)

Yeni tümör yok. Var olan kitlenin %50'den az küçülmesi ancak bir baflka kitlenin %25'den az büyümesi

‹lerleyici hastal›k
(PD)

Yeni tümör var.
Var olan herhangi bir kitlenin %25'den fazla büyümesi var.
KI'de (daha önce infiltrasyon yok iken) infiltrasyon (+)
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histopatoloji “iyi” ve “kötü” olarak s›n›flanmaktad›r.
Di¤er:
Ferritin : normal (0-150ng/mL > yüksek (>150ng/mL).
Nöron spesifik enolaz (NSE) : normal (1-100 ng/mL >
yüksek (>100ng/mL)
VMA/HVA oran›: yüksek (>1) > düflük (<1)
Primer tümör yerleflimi : boyun, posterior mediasten, pelvis > abdomen
LDH: Düflük (<1500 U/L) > yüksek (>1500U/L)
1p delesyonunun varl›¤› ve telomeraz aktivitesindeki art›fl
kötü prognostik özelliklerdir.
TEDAV‹
Cerrahi Tedavi
Tan› s›ras›nda cerrahinin rolü:
• Histopatolojik tan› ve genetik incelemeler için yeterli tümör dokusu sa¤lamak
• Hastal›¤›n evresini belirlemeye yard›mc› olmak (lenf bezi örneklemesi, flüpheli karaci¤er metastaz› gibi)
• E¤er mümkünse, (hastan›n hayati organlar›na zarar
vermeden) tümörü ç›kartmak.
Evre 4S hastal›k d›fl›nda, tümörün en az %90’n›n› güvenle ç›kartmak mümkünse, tan›da tümör eksizyonu yap›lmal›, di¤er durumlarda biyopsi ile yetinilmelidir. E¤er cerrahi sonras› rezidüel tümör kald›ysa kemoterapi s›ras›nda izlenmeli ve kemoterapi sonras› kalan rezidüel tümör ikincil
cerrahi ile ç›kar›lmal›d›r.

‹kincil cerrahinin (second-look) rolü:

• Kemoterapiye yan›t› belirlemek: Ç›kar›lan rezidüel tümör
dokusu içinde canl› tümör varl›¤›, nekroz oran› belirlenir.
• Rezidüel hastal›¤›n ortadan kald›r›lmas›: Tümörü total
ç›karmak tedavinin önemli bir parças›d›r.
Nöroblastom’da cerrahi komplikasyon oran› %5–25 olarak bildirilmektedir. Komplikasyonlar, en s›k tümör prognozu iyi olan infantlarda ortaya ç›kt›¤›ndan cerrahi riskten
kaç›nmak önemlidir. Özellikle 0–2 ay aras›, Evre 4S olup
h›zl› kar›n distansiyonu geliflen olgularda cerrahi giriflimden kaç›nmal›, biopsi ile yetinilmeli, kemoterapi uygulanmal›d›r.
Nöroblastom radyosensitif bir tümördür, ancak metastatik
hastal›k s›kl›¤› yüzünden radyoterapinin (RT) küratif etkisi s›n›rl›d›r. Kabul edilmifl tümör öldürücü doz 15–30
Gy’dir ve bu doz hastan›n yafl›, tümörün yerleflim yeri, volümü ve lokalizasyonuna göre de¤iflir. Son y›llarda özellikle geç yan etkileri artt›rmadan hastal›k kontrolündeki
baflar›y› artt›rmak amac›yla hiperfraksiyone RT artan s›kl›kla kullan›lmaktad›r.
Nöroblastom hastalar›nda RT’nin yeri:
• Kemoterapi ve/veya cerrahi tedaviye ra¤men tümör
progresyonu
• Cerrahi tedavi ve kemoterapi sonras› hala canl› (kötü biyolojik özelliklere sahip) tümör bulunduran rezidüel hastal›k
• Metastatik hastal›kta sebat eden (kemik ve beyin gibi)
metastaz alanlar›na
• Evre 4S infantlarda hepatomegaliye ba¤l› a¤›r solunum
yetmezli¤i varsa ve kemoterapiye yan›t yoksa 3-6 GY
verilebilir. Ancak yan etkileri nedeniyle ilk seçenek her
zaman kemoterapi (KT)’dir.
• Yüksek risk grubunda KT ve cerrahi tedavi sonras› primer

Tablo 7. COG'nun Nöroblastomda klinik ve biyolojik faktörlere dayanarak yapt›¤› risk gruplamas›
INSS
Evre

Yafl

MYCN
Amp.

SH‹MADA
Histoloji

DNA Ploidi
(DI)

R‹SK
GRUBU

1
2A - 2B

0-21
<1

herhangi
herhangi

herhangi
herhangi

herhangi
herhangi

DÜfiÜK
DÜfiÜK

(-)

herhangi

DÜfiÜK

≥1
≥1
≥1
<1
<1
>1
<1

(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

iyi
kötü
herhangi
herhangi
iyi

(+)
(-)
(-)
(+)
herhangi
(-)

herhangi
kötü
herhangi
herhangi
herhangi
iyi

<1
<1
<1

(-)
(-)
(+)

herhangi
kötü
herhangi

herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
>1
1
herhangi
herhangi

3

4

4S

≥1
≥1
≥1
<1
<1
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DÜfiÜK
YÜKSEK
ORTA
YÜKSEK
ORTA
YÜKSEK
YÜKSEK
ORTA
YÜKSEK
YÜKSEK
DÜfiÜK
ORTA
ORTA
YÜKSEK
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tümör bölgesine minimal rezidüel hastal›k ve lokal tümör
kontrolünü sa¤lamak amac›yla, rutin RT uygulamas› önerilmektedir.
Kemoterapi:
Kemoterapi özellikle orta ve yüksek risk grubundaki hastalar›n ya da düflük risk grubu olup hayati organlar›n tutulumu nedeniyle cerrahi tedavinin uygulanamad›¤› olgularda temel tedavidir. Kemoterapi protokolleri hastan›n risk
grubuna göre belirlenmektedir.
R‹SKE YÖNEL‹K TEDAV‹-R‹SK GRUPLARININ
BEL‹RLENMES‹:
Pediatrik Onkoloji’de son e¤ilim hastalar›, prognostik öneme sahip klinik ve biyolojik özelliklerine göre risk gruplar›na ay›rma yönündedir. Bu yöntemle düflük risk grubunda
temel amaç; hastay› gereksiz kemo-radyoterapi yo¤unlu¤undan korumak, böylece hayat› tehdit eden erken ve geç
toksiteleri engellemektir. Yüksek risk grubunda ise amaç,
toksitesi minimale indirilmifl, maksimum etkinli¤e sahip
tedavileri uygulamakt›r.
‹lk kez 1981–1989 aras›nda Pediatrik Onkoloji Grubu
(POG), nöroblastom’da yafl ve evreyi temel alarak hastalar›
3 ayr› risk grubuna ay›rm›fl, daha sonra tümör biyolojisindeki geliflmeler do¤rultusunda di¤er prognostik parametreler
eklenmifltir. Yak›n zamanda “children oncology group”COG klinik, histopatolojik ve genetik parametrelere dayanan ortak bir risk gruplamas› (“Intergroup risc category
system” ) oluflturmufl ve olgular› 3 ana risk grubuna ay›rm›flt›r (Tablo 7). Bu s›n›flamada kullan›lan prognostik özellikler INSS evresi, tan› yafl›, MYCN amplifikasyonu (kopya
say›s› > 10 MYCN amp +), Shimeda histolojik grup ve
DNA piloidi-DI (Diploid DI =1, Hiperdiploid DI >1)dir.
DÜfiÜK R‹SK GRUBU
Düflük risk grubu, erken evre grubunu içermektedir. Tüm olgular›n yaklafl›k %23’ünü içerir. Bu grup hastalarda sadece
cerrahi tedavi ile %85’lerde kür oran› bildirilmektedir:
Tüm Evre 1 hastalar: Sadece cerrahi tedavi yeterlidir. ‹yi biyolojik özelliklere sahip olanlarda tümörün tam ç›kmas› da
flart de¤ildir. Totala yak›n eksiyon ile survival tüm yafllarda
>%90 bulunmufltur. Kemoterapi nükslerde uygulan›r.
Evre 2A ve 2B hastalar (1 yafl üstü + kötü histoloji +
MYCN amplifikasyonu olan hastalar d›fl›ndaki) : E¤er hasta 1 yafl alt›ndaysa ve iyi biyolojik özellikler tafl›yorsa sadece totale yak›n cerrahi tedavi yeterli (4y›ll›k survival
%81, relaps tedavisi ile %98). %50’den daha az ç›kar›labilen Evre 2 tümörlerde ise k›sa süreli ve hafif yo¤unlukta
kemoterapi ve ard›ndan ikincil cerrahi önerilmektedir.
Evre 4S olup iyi histolojili, MYCN amplifikasyonu olmayan ve hiperdiploidili hastalar: Bu grupta OS %85’dir. Her
Evre 4S düflümülen hastada tan›sal biopsi (genetik analizler için önemli) yap›lmal›d›r. Tan›da cerrahi tedavinin katk›s› yoktur. Tan›sal biopsi ve genetik analizler sonras› düflük risk grubuna giren özellikle 6 ay›n alt›ndaki olgular
spontan regresyon yönünden dikkatle izlenir. 2 ay alt›ndaki olgularda masif hepatomegali nedeniyle bas› bulgular›,
a¤›r solunum s›k›nt›s› ortaya ç›kabilir. Bu olgularda k›sa

süreli oral siklofosfamid tedavisi ile remisyon sa¤lanabilir.
Yeterli olmazsa düflük doz RT eklenir. Kötü biyolojik özelliklere sahip Evre 4S olgular orta yada yüksek risk grubuna al›narak tedavi edilir.
ORTA R‹SK GRUBU
Orta risk grubu genellikle MYCN amp. olmayan, iyi biyolojik özelliklere sahip tüm Evre 3 hastalar ile 1 yafl alt›ndaki Evre 4 hasta popülasyonunu içermektedir. Evre 4S
olgular DI = 1 ise yada tümör histopatolojisi kötü ise bu
risk grubuna girmektedir. Cerrahi tedavi ve konvansiyonel
kemoterapi ile 3 y›ll›k %75-98 yaflam oranlar› bildirilmektedir.
• Evre 3, 1 yafl›ndan küçük, MYCN amp. olmayan tüm
hastalar
• Evre 3, 1 yafl›ndan büyük, MYCN amp. olmayan, iyi
histolojili hastalar
• Evre 4, 1 yafl›ndan küçük, MYCN amp. olmayan tüm
hastalar
• Evre 4S, MYCN amplifikasyonu olmayan, kötü histolojili olan ve/veya DI=1 olan hastalar orta risk grubuna
girmektedir.
Heterojen özellikleri nedeniyle orta risk grubu, histopatojiye göre (iyi veya kötü) 2 alt gruba ayr›lm›fl ve tedavi buna göre planlanm›flt›r. Sa¤alt›mda; tan›da güvenle %90
tümör eksizyonu yap›lamayacak olgularda sadece biyopsi
yap›larak tümör histopatolojisine göre 4 yada 8 kür kemoterapi (Siklofosfamid, doksorubisin, etoposid, karboplatin içeren) uygulan›r. KT sonras› küçülen tümöre gecikmifl cerrahi önerilmektedir. RT, ço¤u 1 yafl alt›nda olan bu
çocuklara rutin önerilmemekte ancak kötü biyolojik özellikler tafl›yan rezidüel tümör varsa gündeme gelmektedir.
Bu tedavi ile hedef, minimal morbidite ile %90’n›n üzerinde yaflam oranlar›na ulaflmakt›r.
YÜKSEK R‹SK GRUBU
Bu grubu büyük yaflta ileri evre ve kötü genetik özelliklere
sahip hastalar oluflturmaktad›r:
• Evre 2a-2b, 1 yafl›ndan büyük, MYCN (+) ve kötü histolojili hastalar
• Evre 3, 1 yafl›ndan büyük, kötü histolojili hastalar di¤er risk faktörleri gözönüne al›nmaks›z›n yüksek riskli kabul edilirler.
• Evre 4, 1 yafl›ndan büyük tüm hastalar di¤er risk faktörlerine bakmaks›z›n yüksek riskli kabul edilirler.
• Evre 3, 4 veya 4S, MYCN (+) tüm hastalar yafl ve di¤er risk faktörlerine bakmaks›z›n yüksek riskli kabul
edilirler.
Son 40 y›lda Pediatrik onkoloji alan›ndaki ilerlemelere
karfl›n yüksek risk grubundaki nöroblastoma hastalar›n›n
yaflam h›zlar›nda çok büyük de¤ifliklik sa¤lanamam›flt›r.
Yo¤un KT rejimleri ile tam ve k›smi remisyon oranlar› artm›fl ancak 3 y›ll›k survival %5-15’lerde kalm›flt›r. Son y›llarda yap›lan çal›flmalar›n ço¤u bu olgular›n yaflam oranlar›n› artt›rmaya yöneliktir. Maalesef bu grup ülkemizde
nöroblastom olgular›n›n yaklafl›k %55-60’›n› oluflturmaktad›r. Yüksek risk grubunda yaflam oranlar›n› artt›rmak

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
için son y›llardaki yaklafl›m; 1) yo¤unlaflt›r›lm›fl indüksiyon
kemoterapisi, 2) yüksek doz konsolidasyon tedavisi ve birlikte otolog kök hücre nakli (OKHN), 3)minimal rezidüel
hastal›k tedavisi için primer tümör bölgesine rutin RT ve
nonsitotoksik ilaçlar› içeren kombine tedavidir.
‹ndüksiyon tedavisi ile amaç primer tümör ve metastazlarda
maksimum küçülme sa¤lamakt›r. Süresi yaklafl›k 4–5 ayd›r
ve etkinli¤i remisyon oranlar› ve ard›ndan yap›lan ikincil
cerrahi ile de¤erlendirilir. ‹yi yan›t iyi prognozla iliflkilidir.
Kemik veya K‹ lezyonlar›n›n indüksiyon tedavisi sonunda sebat etmesi, kötü prognozun önemli bir göstergesidir.
Konsolidasyon tedavisi tedavinin bir sonraki aflamas›d›r.
Amaç myeloablatif kemoterapi ve OKHN ile kalan tüm tümörleri yok etmektir. Bu tedavi ile 3 y›ll›k survival
%38–50 aras›nda de¤iflmekte olup klasik tedaviye üstündür. Kök hücre kayna¤› olarak daha h›zl› hematolojik düzelme, daha az maliyn hücre kontaminasyonu ve azalm›fl
morbidite nedenleriyle, periferal kök hücre önerilmekte,
3–4. kür sonras› hücre toplama ile in-vivo “purging” (tümör hücrelerinin ay›klanmas›) amaçlanmaktad›r. Allojenik
transplantasyonun, di¤er solid tümörlerde de oldu¤u gibi,
nöroblastomada da bir üstünlü¤ü bulunmamaktad›r.
Minimal Rezidüel hastal›k Tedavisi: Etkili indüksiyon ve konsolidasyon tedavisine ra¤men yüksek riskli nöroblastom hastalar›n›n ço¤u relaps olmaktad›r. Tedavinin bu aflamas›nda
amaç, primer tümör bölgesine rutin RT ve nonsitotoksik ilaçlar kullanarak rezidüel tümör hücrelerini ortadan kald›rmakt›r. 13-cis-retinoik asit, anti-GD2 monoklonal antikorlar veya interlökin-2 minimal rezidüel hastal›k tedavisinde etkin
bulunan biyolojik ürünlerdir. CCG’nin randomize çal›flmas›
yüksek risk grubunda minimal rezidüel hastal›k tedavisinde
13-cis retinoik asit kullan›m›n›n etkili oldu¤unu göstermifltir.
Tüm bu çabalara karfl›n halen bu grupta uzun süreli survival %50’nin alt›ndad›r.
TÜRK‹YE’DE NÖROBLASTOM
Olgun ve arkadafllar› taraf›ndan bildirilen, ‹zmir’de 19922001 y›llar› aras›nda tan› alan 67 nöroblastom hastas›n›n
%78’i 1 yafl üzerinde, %88’i ise ileri evre hastal›kla baflvurmufltur. Konvansiyonel tedavi ile olgular›n yaln›zca
%5’ini oluflturan lokalize hastal›k grubunda sonuçlar iyi,
ancak uzun dönem olays›z yaflam evre 3’de %30 iken evre 4’de %5’de kalmaktad›r. TPOG (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu)’nun, Türkiye’deki nöroblastom hastalar›n›n tedavisinin standardizasyonu için haz›rlad›¤› nöroblastom tedavi protokolü (TPOG-NBL-2003) Ocak 2003’den bu yana uygulanmaktad›r. Bu protokol genetik çal›flmalar› da
içeren risk gruplamas›n› ve riske yönelik tedaviyi temel almakta, özellikle yüksek risk grubunda yo¤un indüksiyon
kemoterapisi, yüksek doz KT-otolog kök hücre nakli, rutin
RT ve diferansiye edici 13-cis retinoik asit tedavisini içermektedir. TPOG-NBL-2003 protokolünün May›s 2006’da
sunulan ara de¤erlendirme sonuçlar›na göre Ocak2003Aral›k 2005 aras› ülkemizde nöroblastom ve ganglionöroblastom tan›s› alan 170 olgunun % 48’i evre 4, olarak
bulunurken %58 olgu yüksek risk grubundad›r. Analizi yap›labilen 101 olgunun %25’inde MYCN kopya say›s› 10 ve
üzerinde bulunmufltur.
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