
EP‹DEM‹YOLOJ‹
Endüstriyel ülkelerle geliflmekte olan ülkeler aras›nda ço-
cukluk ça¤› malign hastal›klar› insidans›nda belirgin fark-
lar vard›r ve tümör da¤›l›m› ülkeden ülkeye de¤iflmektedir.
Geliflmifl ülkelerde görülen üç malign hastal›k s›ras›yla lö-
semi, santral sinir sistemi tümörleri ve malign lenfomalar-
d›r. Amerika Birleflik Devletlerinde on befl yafl›n alt›nda,
kanserden ölen çocuklar›n dörtte üçünde ölüm nedeni löse-
mi ve santral sinir sistemi tümörleridir. Her iki hastal›kta,
Afrika’da daha az oranlarda örne¤in lösemi %7 oran›nda
görülmektedir. Uganda’da kanserden ölen çocuklar›n
%50’sinde neden malign lenfomalard›r. Ramot ve Mag-
rath, lenfoid malign hastal›klar›n çevresel faktörlerle ve
özellikle sosyo-ekonomik koflullarla ilgili oldu¤u varsay›-
m›n› ileri sürmektedirler. Sosyo-ekonomik koflullar›n dü-
flük oldu¤u ülkelerde Ekvatoryal Afrika’da, B-hücreli len-
fomalar predominantt›r ve ALL enderdir. Sosyo-ekonomik
koflullar›n iyi oldu¤u Amerikal› beyazlarda ve Avrupal›lar-
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Lenfomalar, lenforetiküler hücrelerden köken alan malign
hastal›klard›r. Bu tip hücreler özellikle lenf bezlerinde bu-
lunur, bu nedenle ço¤u kez lenf bezlerinin tümörol büyü-
mesi önde gelen klinik semptomu oluflturur. Lenfoma teri-
mi epidemiyolojik, histolojik, immünolojik ve prognoz ola-
rak farkl› heterojen bir grup hastal›¤› kapsamaktad›r. Len-
fomalar›n, Hodgkin lenfomas› (HL) ve Hodgkin d›fl› malign
lenfoma olmak üzere iki önemli alt grubu vard›r.
Thomas Hodgkin 1832’de yayg›n lenfadenopatisi ve sple-
nomegalisi olan yedi hastay› tarif etmifl ve 1865’de Samu-
el Wilks benzer hastalar›n› raporlayarak bu hastal›¤a
“Hodgkin Lenfomas›” ismini vermifltir. Sternberg ve Re-
ed, 1898 ve 1902’de, Hodgkin lenfomas› için patognomik
olan binukleer ve multinükleer dev hücreleri tan›mlam›fl-
lard›r. Seif ve Spriggs 1967’de sitogenetik araflt›rmalarla
HL’da  malign hücrelerin klonal orijinli oldu¤unu sapta-
m›fllard›r.

Tablo 1. AÜTF Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›nda izlenen 164 Olgunun Özellikleri (1964-1990)
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da “common ALL” en çok görülen malign hastal›kt›r ve 2-
5 yafl grubunda peak yapar. ‹ntermediyer ekonomik koflul-
lar› olan popülasyonlarda (Amerikal› zenciler ve ‹srailli
Araplar) B hücreli lenfomalar nadirdir. ALL Afrika’ya gö-
re daha s›kt›r, T-hücreli ALL oran› yüksektir (fiekil 1).

fiekil 1. Çevresel faktörlerle malign lenfoma aras›ndaki iliflki

Türkiye’de malign lenfomalar, lösemiden sonra ikinci s›ra-
da yer almaktad›r.
Epidemiyolojik çal›flmalar Hodgkin hastal›¤›n›n üç tipi ol-
du¤unu düflündürmektedir.
Tip I Hodgkin Hastal›¤›: 14 yafl›n alt›nda görülür. Erkek
çocuklarda fazlad›r ve MC tip egemendir.
Tip II  Hodgkin Hastal›¤› veya Adült Form: 15-34 yafllar
aras›nda görülür NS tip egemendir.
Tip III  Hodgkin Hastal›¤› veya  Yafll› Adült Form: 55-74
yafllarda saptan›r.
Türkiye’de bir çok merkezin verileri de¤erlendirildi¤inde
pediatrik yafl grubunda, Hodgkin lenfomas›n›n 10 yafl›n al-
t›na kaymas›, erkek çocuklarda fazla görülmesi, MC histo-
patolojik tip egemenli¤i Türk çocuklar›nda tip I Hodgkin

hastal›¤› oldu¤unu göstermektedir (Tablo 1). Türkiye’de
malign lenfoma epidemiyolojisine yönelik planl› araflt›rma-
lar yap›lmam›flt›r.

Yafl Da¤›l›m›:
Hodgkin lenfomas› herhangi bir yaflta görülebilir. Endüs-
triel ülkelerde yafl da¤›l›m› bimodaldir. Yafl da¤›l›m› ince-
lendi¤inde birinci zirve 25 yaflta, ikinci zirve 50  yafl civa-
r›ndad›r. Non-endüstriel ülkelerde hastal›k erken yafllara
kayar ve bimodal yafl da¤›l›m› yoktur. Çocuklarda er-
kek/k›z oran› 3/1’dir.

Etiyoloji: 
HL’nin etiyolojisi kesinlikle bilinmemektedir. HL immüno-
lojik bozukluklarla birlikte yüksek oranlarda görülmekte-
dir. Baz› araflt›r›c›lar “dual” etiyoloji varsay›m›n› ileri
sürmektedir. Çocuk ve gençlerde görülen HL ile orta ve ile-
ri yafllarda saptanan hastal›¤›n farkl› etiyolojik nedenlerle
olufltu¤u düflünülmektedir. Primer immün yetmezli¤i olan
hastalarda lenfoma geliflme riski çok fazlad›r. Bu immün
yetmezlik durumlar›; ataksi-telenjektazi, Wiskott Aldrich
sendromu, Chediak-Higashi sendromu, IgA eksikli¤i, kom-
bine immün yetmezlik ve X-linked lenfoproliferatif sen-
dromdur. Primer immün yetmezlik sendromlar› d›fl›nda,
immünosüpressif tedavi verilen böbrek ve kalp transplan-
tasyonu yap›lan hastalarda veya A‹DS dahil çeflitli kaza-
n›lm›fl immünite bozuklu¤u olan bireylerde Hodgkin hasta-
l›¤›n› da içeren çeflitli malign lenfomalar artm›fl oranlarda
saptanmaktad›r.
Benzen, fenoksi asit ve klorfenol gibi kimyasal maddelerle
de malign lenfoma oluflabilmektedir. Antikonvülzan tedavi
alan hastalarda HL’nin meydana geldi¤i raporlanm›flt›r.
Birden fazla çocu¤unda HL saptanan ailelerde bildirilmifl-
tir. Bu hastalarda HLA grubundan A1, B5, B8 ve B18 tip-
lerinin s›k görüldü¤ü raporlanm›flt›r. Ayr›ca monozigotik

Tablo 2. Hodgkin hücrelerinin yapt›¤› sitokinler
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ikizlerde HL insidans›n›n, dizigotik ikizlerden daha fazla
oldu¤u gösterilmifltir. Bu data familyal HL’da çevresel
faktörlerden çok genetik duyarl›l›¤›n önemli oldu¤unu dü-
flündürmektedir. Toksillektomize bireylerde HL, 2,7 ile 3,2
kez daha fazla görülmektedir. Son y›llarda çok say›da ya-
y›nla gündeme gelen EBV-HL birlikteli¤i ve LP histopato-
lojik tipin di¤er tiplerden farkl› özellikler göstermesi de
dikkati çekmektedir. Reed-Sternberg hücresinde EBV’nun
latent gen ürünü olan LMP1 gösterilmifltir. LMP1, bcl 2
(apoptozisi inhibe eden gen) ekspresyonunu art›rarak B
hücrelerini apopitotik hücre ölümünden korumaktad›r. Bu
da HL’n›n baz› subgruplar›nda EBV’nin rolünü düflündür-
mektedir. EBV genomunu Hodgkin’li doku örneklerinde
%20-80 oran›nda saptayan çal›flmalar vard›r.

Patoloji:
Hodgkin hastal›¤›n›n tan›s› lenfositler, histiositler, granü-
lositler, eozinofiller, plazma hücreleri ve fibroblastlardan
oluflan bir hücre toplulu¤unda Reed-Stenberg hücrelerinin
(RSH) görülmesiyle konur. L ve H hücreleri (“popcorn”
patlam›fl m›s›r hücreleri) ve laküner hücreler RSH’n›n var-
yantlar›d›r. Diagnostik RSH’› büyük, binükleer veya çok
çekirdekli hücrelerdir. Çekirdekte nükleoluslar› belirgindir
(Resim 1). RSH neoplastik hücrelerdir, hücre kökeni tam
olarak bilinmemektedir. RSH’de CD30 (Ki-1), CD25 (in-
terlökin-2-reseptörü) pozitiftir.
RSH’nin immünofenotipi Hodgkin lenfomas›n›n histopato-
lojik subtipiyle de¤iflmektedir. Nodüler skleroz, miks tip,
lenfositten yoksun tip HL’da bu hücreler CD15+, CD45-
’tir. Lenfositten zengin tipte ise CD15-, CD45+’tir. Lenfo-
sitten zengin tip HL’nin B-hücre orjinli oldu¤u kabul edil-
mektedir. RSH, CD 25+ ve CD30+’tir. Ayr›ca bu iki re-
septör moleküllerin solubl formlar› HL’l› hastalar›n se-
rumlar›nda da bulunmaktad›r. Serumda CD 30’un bulun-
mas›n›n prognozun saptanmas›nda önemli olabilece¤i ileri
sürülmüfltür. Hodgkin  hücrelerinin yapt›¤› sitokinler ve
bunlar›n HL’daki biyolojik özelliklerle iliflkisi tablo 2’de
gösterilmifltir.

1. Lenfositten zengin tip (LP)
Nadir görülen bir tiptir. Tüm olgular›n yaklafl›k %6’s›n›
oluflturur. Diffüz bazen nodüler, matür lenfosit ve de¤iflken

Resim 2. Lenfositten zengin tip HLResim 1. Reed-Sternberg hücreleri

Resim 4. Nodüler sklerozan tip HLResim 3. Miks sellüler tip HL

Resim 5. Lenfositten yoksun tip HL
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say›da benign histiosit infiltrasyonu ile karakterizedir (Re-
sim 2). Bu tipte, RSH’ni bulmak son derece güçtür. Varyant
hücreler, “pop-corn” hücreleri veya fil aya¤› görünümünde
olan hücreler saptanabilir. Eozinofiller, nötrofiller ve plaz-
ma hücreleri gibi di¤er hücreler çok az say›dad›r veya yok-
tur. Nekroz ve fibrozis bulgular› yok denecek kadar azd›r.
Hastalar›n ço¤u erkektir ve ço¤unlukla otuz befl yafl›ndan
küçüktür. Hastal›k s›n›rl›d›r ve prognoz çok iyidir.

II. Miks Sellüler tip (MC)
LP ile LD tipleri aras›nda olan intermediyer tiptir. Tipik
RSH çok say›dad›r ama lenfositler LP tipe göre daha az-
d›r. Lenf nodu ço¤u kez diffüz tutulmufltur. Eozinofilleri,
plasma hücrelerini ve benign histiositleri içeren heterojen
hücresel bir infiltrasyon vard›r(Resim 3). Küçük nekroz ve
fibrosiz alanlar› bulunabilir. MC tip HL’s› erkeklerde faz-
lad›r. MC tip bütün klinik evrelerle birlikte görülebilirse
de, hastal›k olgular›n ço¤unda yayg›nd›r ve s›k olarak sis-
temik bulgularla birliktedir.

III. Lenfositten yoksun tip (LD)
Az görülen bir tiptir. Lenfositler az say›dad›r. RSH ve
RSH’nin pleomorfik varyantlar› göreceli olarak çoktur
(Resim 4). Diffüz fibrozis ve retiküler varyantlar olmak
üzere iki morfolojik formu vard›r.
-Diffüz fibrozis: Lenf  nodu hiposellülerdir ve “proteina-
ceous” fibriller materyelle kapl›d›r. Pleomorfik histiosit-
ler, az say›da tipik ve atipik RSH ve az say›da lenfositler
fibriller materyal içinde da¤›lm›flt›r.
-Retiküler varyant: Retiküler varyant daha sellülerdir ve
RSH’ne benzeyen çok anaplastik, büyük, pleomorfik hüc-
relerden oluflmufltur. Yaln›z birkaç tipik RSH saptanabilir.
Olgular›n ço¤u ileri yafl erkeklerdir ve sistemik bulgularla
birlikte yayg›n hastal›k vard›r. HL’n›n agressif formudur.

IV.Nodüler sklerozan tip (NS)
Geliflmifl ülkelerde en fazla görülen tiptir. Klinik ve histo-
lojik olarak di¤er üç formdan farkl›d›r. Morfolojik olarak
iki özellikle karakterizedir. Birincisi, RSH’n›n özel bir
varyant› olan laküner hücrelerin bulunmas›; ikincisi doku-
yu nodüllere bölen kollagen bantlar›n saptanmas›d›r (Re-
sim 5). Fibrozis az veya çok olabilir. Sellüler infiltrasyon-
da farkl› oranlarda lenfositler, eozinofiller ve laküner hüc-
reler vard›r. Klasik RSH nadirdir.
Klinik olarak NS tip HL çeflitli özellikleri vard›r. Kad›nlar-
da en s›k görülen tiptir. Afla¤› servikal, supraklaviküler ve
mediastinal lenf nodlar›n›n tutulmas› belirgin özellikler-
dendir. Olgular›n ço¤u adolesan veya genç adülttür. Klinik
evre I ve II’de prognoz iyidir.
Hodgkin lenfomas›n›n tan›s›, RSH’nin idantifikasyonu ve
NS tipte laküner hücrelerin görülmesiyle konur.
Bütün  histopatolojik tiplerde dalak, karaci¤er, kemik ili¤i
ve di¤er organlar ve dokular tutulabilir.

‹nterfolliküler  tip HL:
Lenf nodu folliküler hiperplazinin tüm özelliklerini göste-
rir, yaln›z interfolliküler lokalizasyonda tek odakta veya
multipl odakta Hodgkin hastal›¤›n›n histopatolojik bulgu-
lar› dikkati çeker. Bu durum lenf nodunun erken tutulu-
muna iflaret eder. Bu tip spesifik bir subtip de¤ildir.
Hodgkin hastal›¤›n›n histopatolojik s›n›fland›r›lmas› ve
rölatif s›kl›k tablo 3’de verilmifltir.

Klinik Bulgular›:
Hastal›¤›n ilk bulgusu ço¤u kez yüzeyel lenfadenopatidir
(Resim 5). Lenfadenopati hastalar›n yaklafl›k %80’inde
servikal bölgededir. Tutulan lenf nodu lastik k›vam›nda,
elastik ve a¤r›s›zd›r. 
Servikal bölgenin tutulmas› tek tarafl› veya iki tarafl› ola-
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Miks sellüler tip

Lenfositten yoksun tip

Tablo 3. Hodgkin hastal›¤›n›n histopatolojik s›n›fland›r›lmas› ve rölatif s›kl›k 
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Günümüzde REAL klasifikasyonu kullan›lmaktad›r (tablo 4).

Rye S›n›fland›r›lmas› Rölatif s›kl›k (%)

Nodüler sklerozan.
• Klasik Hodgkin Hastal›¤›

Lenfositten yoksun tip.
Miks sellüler.

Lenfositten zengin klasik tip.

Tablo. 4 REAL s›n›fland›r›lmas›

• Lenfosit predominant Hodgkin hastal›¤› 

Resim 5. Evre IV B olan HL’l› olgu 
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bilir. Hodgkin lenfomal› hastada, asimetrik tonsiller  doku
kuflku uyand›rmal›d›r. ‹lk geliflte aksiller bölgenin tutulumu
%6-20, mediastinal yerleflim %60, inguinal lokalizasyon
%6 olarak bildirilmektedir. HL olan çocuklarda ilk geliflte
tutulan bölgeler tablo 4’te, klini¤imizde izlenen Hodgkin
lenfomal› olgular›n, ilk gelifl fizik muayene bulgular› ise
tablo 5’te verilmifltir. Periferik lenfadenopati, mediastinal
kitle, atefl, a¤›rl›k yitmesi, gece terlemeleri, halsizlik gibi
semptomlar› olan her hastada lenfoma ön tan›s› akla gel-
melidir. Herhangi bir anatomik bölgede iki cm’den büyük
periferik lenfadenopatisi olan hastalar dikkatle izlenmeli ve
gerekti¤inde biyopsi yap›lmal›d›r. Hastalar›n yaklafl›k
%60’›nda intratorasik hastal›k vard›r. En çok anterosüpe-
rior mediastinum, paratrekeal ve trakeobronflial lenf nod
gruplar› tutulur. Mediastinal tutulma, nodüler sklerozan
tiple birlikte olan adolesan hastalarda s›kt›r. HL’da, pulmo-
ner tutulma ve plevral effüzyon ender olarak saptan›r. Bü-
yük mediastinal kitlesi olan hastalarda perikardiyal effüz-
yon ekokardiyografiyle saptanabilir. CT özellikle klinik ev-
relendirme intratorasik hastal›¤›n saptanmas›nda önemli-
dir. Postero-antior ve lateral akci¤er grafileriyle mediaste-
ni normal saptanan tüm hastalara CT yap›lmal›d›r.
Hodgkin hastal›¤› tedavi edilmezse nodal ve ekstranodal
çok çeflitli organlar ve dokular tutulabilir, örne¤in karaci-
¤er, kemik ili¤i, kemikler.
Hodgkin hastal›¤›nda klinik evreler tablo 6’da ve klinik ev-
relerin saptanmas› için yap›lmas› gerekli olan incelemeler
tablo 7’de toplu olarak verilmifltir.

Labaratuvar Bulgular›:
a. Hematolojik bulgular:
Erken evrelerde anemi yoktur. Kan say›m›nda anormal de-
¤erler ileri evre hastal›kta görülür. Anemi normositik, nor-

mokromik veya mikrositik, hipokromik özelliktedir. HL’da
aneminin bilinen iki mekanizmas› vard›r. Birincisi hemo-
liz, retikülositozis ve kemik ili¤inde normoblastik hiperp-
lazi ile birlikte olabilir. Coombs testi ender olarak pozitif-
tir. ‹kincisi demir depolar›n›n yetersiz mobilizasyonudur.
Karaci¤er ve dalakta demir depolar› artm›flt›r. Özellikle
III’cü ve IV’cü evrelerde lenfopeni vard›r. Nötropeni has-
talar›n %50’inde, eozinofili %15-%20’inde saptan›r. Baz›
hastalarda immun trombositopenik purpuraya benzer kli-
nik bir tablo oluflabilir. Trombositopeni veya trombosit-
asosiye IgG varl›¤› aktif hastal›¤›n bulgusu olabilir. Kemik
ili¤i ço¤u kez normaldir, fokal ve diffüz tutulmalar ileri ev-
re hastal›kta görülebilir.

b. ‹mmunolojik bulgular:
Hodgkin hastal›¤›nda tüberkülin deri testine yan›t bozuk-
lu¤u 1902’den beri biliniyordu. 1932’de Parker ve arka-
dafllar› tüberküline yan›t bozuklu¤unun immun eksiklikle
ilgili oldu¤unu bildirdiler. 1956’da Hodgkin’li olgular›n
çeflitli deri testlerine, normallere göre daha az yan›t verdi-
¤i ve immünolojik bozuklu¤un geç afl›r› duyarl›l›¤› ilgilen-
dirdi¤i yay›nland›. ‹leri evre Hodgkin lenfomal› olgularda
anerji vard›r. Intradermal antijenlere yan›t al›namaz ve
lenfopeoliferatif yan›t azalm›flt›r. Hodgkin lenfomal› olgu-
larda, tan›da ve remisyonda, T-hücre fonksiyonu defektif-
tir. Hodgkin hastal›¤›nda saptanan immunolojik bozukluk-
lar toplu olarak tablo 9’da verilmifltir.

c. Biokimyasal bulgular:
Yüksek serum bak›r düzeyi aktif hastal›kta saptan›r. ‹leri
evre HL’da serum ferritin düzeyi artm›fl, serum transferrin
düzeyi azalm›flt›r. Hastal›¤›n aktif evrelerinde sedimantas-
yon h›z› artm›fl, serum fibrinojen ve haptoglobin düzeyleri de

Lanzkowsky, 1995
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Tablo 6. Klini¤imizde izledi¤imiz Hodgkinli 101 olguda fizik muayene bulgular›.
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Plevral effüzyon

Ödem*

Hepatosplenomegali

Olgu No

83

13

16
40

20

24

4

9

32

%

82.2

12.9

15.8
39.6

19.8

23.8

4.0

8.9

31.7

Hepatomegali

Splenomegali

Amiloidozis

34

7

1

33.7

6.9

1.0

*3 olguda jeneralize
6 olguda ayaklarda

Diyafram›n ayn› taraf›nda iki veya daha fazla lenf nodunun tutulmas› (mediasten tek yer
olarak, hiler lenf nodlar› bilateral olarak de¤erlendirilir). Tutulan anatomik bölgenin
say›s›da belirtilir örne¤in II3.

II.

Evre Tan›m

Tablo. 7 Hodgkin hastal›¤›nda klinik evreler

I. Tek lenf nodunun veya lenfoid yap›n›n tutulmas›.

Splenik hiler, çölyak veya portal lenf nodlar›n›n tutulmas› ile birlikte.III1

III2 Paraaortik, iliak ve mezenterik lenf nodlar›n›n tutulmas› ile birlikte.

III. Diyafram›n iki taraf›nda lenf nodlar›n›n tutulmas›.

Bir veya daha fazla ekstranodal yerin tutulmas›.IV

Klinik evrelere, afla¤›da belirtilen durumlardan biri veya daha fazla eklenebilir.

Genel semptom yok.A:

Atefl (38°C’nin üzerinde), gece terlemesi, a¤›rl›k yitmesi (son alt› ay içinde >%10)B:

“bulky”, hastal›k (10 cm. çap›ndan büyük nodal kitlenin bulunmas› veya mediastinal kitle
çap›n›n toraks çap›na oran›n›n 1/3’den fazla olmas›).

X:

Direkt olarak tek ekstranodal yerin tutulumu. Mult›pl E lezyonlar evre IV olarak kabul
edilebilir.

E:
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Tablo 8 Klinik evrelerin saptanmas›nda yap›lmas› gereken incelemeler

Anamnez ve fizik muayene. B semptomlar› (atefl, a¤›rl›k yitmesi, gece terlemesi) saptan›r.

Hematolojik incelemeler. Tam kan say›m›, formül.

Sedimantasyon

Bilateral kemikli¤i biopsi ve aspirasyonu  (Özellikle evre III ve IV)

Serum Cu, Zn düzeyleri, Fe düzeyi ve TDBK.

‹mmunolojik incelemeler, Deri testleri ‹mmunglobulin düzeyleri

Biokimyasal incelemeler. Karaci¤er fonksiyon testleri Serum albumin, LDH ve serum kalsiyum düzeyleri. Böbrek
fonksiyon testleri.

Radyolojik incelemeler. Postero-anterior ve lateral akci¤er grafisi, Toraks CT’si, Abdomen ve pelvis CT’si
Bipedal lenfanjiografi

Gerekli  oldu¤u zaman yap›lacak incelemeler
-Eksploratris Laparatomi, -MRI, “Gallium” sintigrafisi
“Technetium” kemik sintigrafisi, -Karaci¤er-dalak sintigrafisi, -Bafl, boyun CT’si, -“Oophoropexy” (pelvis ›fl›nlan-
mas› yap›lacaksa), -PET

Ultrasonografi 

Tablo 9. Hodgkin hastal›¤›nda saptanan immunolojik bozukluklar.

Geç afl›r› duyarl›k testleri ↓ (PPD, Candida, SK-SD, DNCB)

Total lenfosit say›s› ↓

E-rozet ↓

Lenfoproliferatif yan›t ↓ (PHA ile lenfositlerin blastik transformasyonu)

Viral, mikrobakteriyel ve fungal infeksiyonlar ↑

Hipersensitivitenin pasif transferinde defekt

Homograft at›l›m›nda defekt.

Serumda inhibitör faktörler (PGE2)

Lektinlerle polar migrasyonda ↓

Çinko ↓

sIL-2R↑

B2M↑
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yükselmifltir. Yüksek serum alkalen fosfataz düzeyi kemik
ve karaci¤er tutulmas›n› düflündürür. Çocuklarda yüksek
kemik alkalen fosfataz düzeyi aktif kemik büyümesinde de
saptan›r. Tan› da, yüksek serum-soluble interlökin-2 resep-
tör düzeyi (sIL-2R) ve yüksek ‚2-mikroglobulin (‚2 M)
olumsuz prognoz kriterleridir.

Tan›:
Hodgkin ve Hodgkin d›fl› malign lenfoma tan›s› histopato-
lojik incelemelerle konur. Lenf nodu aspirasyonu yan›lg›la-
ra neden olabilir. Patolojik lenf nodundan biyopsi yap›lma-
l› ve hematopatolojide deneyimli patalog taraf›ndan ma-
teryel de¤erlendirilmelidir. Kuflkulu durumlarda biyopsi
tekrarlan›r.

Ay›r›c› Tan›:
Hodgkin hastal›¤› lenfadenopati yapan di¤er inflamatuar
hastal›klardan özellikle atipik mikobakteriyel infeksiyon-
lardan ve toksoplazmozisden ayr›lmal›d›r. Hodgkin d›fl›
malign lenfomalar da benzer semptomlar› ve bulgular› ve-
rebilir. Reaktif hiperplazi tan›s› alan lenfadenopatili has-
talarda biyopsi tekrarlanmal›d›r. Nazofarengeal karsino-
ma ve yumuflak doku sarkomlar›nda saptanan metastatik
servikal lenfadenopatiler de ay›r›c› tan› da akla gelmelidir.
Bu durumlarda da kesin tan› biyopsi ile konur.

Tedavi:
HL’da tedavi, hastan›n yafl›na, hastal›¤›n evresine ve tü-
mör kitlesine ba¤l› olarak de¤iflir. Radyoterapi, kemotera-
pi ve çocukluk yafllar›nda olgular›n ço¤unda kemo-radyo-
terapi birlikte uygulanmaktad›r. Erken evre (evre I) ve
olumlu prognostik kriterleri olan hastalarda radyoterapi
yap›lmamas› gündemdedir. 

Çocuk ve adolesanlarda önerilen tedavi yaklafl›mlar› tablo
10’da verilmifltir.

Ondört  yafl›n alt›ndaki çocuklarda, tutulan alana düflük
doz (2.000-2500 cGy) radyoterapi ve kombine multiajan
kemoterapi (tablo 11) rejimleriyle baflar›l› sonuçlar al›n-
maktad›r.

Hastan›n yafl›, cinsiyeti, tümörün büyüklü¤ü, volümü, tutu-
lan nodal bölgelerin say›s›, ekstranodal tutulum, histopata-
lojik subtip, klinik evreler ve B semptomlar› prognozu be-
lirler. HL’da kemoradyoterapi ile 5 y›ll›k hastal›ks›z ya-
flam oran› erken evrelerde, evre I ve II’de, %95-98; ileri
evrelerde örne¤in III A evresinde %86 olarak bildirilmek-
tedir. Hastalarda, tedavi süresinde akut yan etkiler, teda-
vi kesiminden sonra geç yan etkiler dikkatle izlenmeli ve
araflt›r›lmal›d›r.

Yan›t de¤erlendirmesi:
Dört kür sonras› ve kemoterapi veya kemoradyoterapinin
son siklusu sonras›nda, fizik muayene, laboratuar bulgula-
r› ve tedavi öncesi anormal olan radyolojik testlerin tekra-
r›na dayan›r. Radyolojik tam yan›t al›namayan hastalar,
biyopsi ile veya en az›ndan radyolojik testlerle aktif hasta-
l›k aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

‹zlem:
‹lk y›l 3 ayda bir, sonraki 3 y›l 6 ayda bir, sonra y›ll›k hi-
kaye al›nmal› ve fizik muayene yap›lmal›d›r. 6, 12, 24.
aylarda ve daha sonraki dönemde klinik olarak gerekli gö-
rüldü¤ünde önerilecek yeni bir tedaviyi alabilecek hasta-
larda, yukar›da belirtilen laboratuvar incelemeleri yap›l-
mal› ve akci¤er grafisi çekilmelidir.
Remisyonu do¤rulamak için CT ve tedavi öncesi patolojik
olan incelemelerin tekrar› gerekir. Rezidü hastal›k de¤er-
lendirmesi d›fl›nda, düzenli CT takibi gerekmez. Boyun
bölgesine radyoterapi uygulanm›fl hastalarda 1, 2. y›llarda
en az 5.y›l tiroid fonksiyonlar› (TSH) de¤erlendirilmelidir.
Premenopozal dönemde, özellikle 25 yafl alt›nda, toraksa
radyoterapi alan kad›nlar, klinik bulgularla ve 40-50 ya-
fl›ndan sonra mamografiyle ikincil kanser geliflimi için ta-
ranmal›d›r.

Tablo 10. Hodgkin lenfomas›nda tedavi yaklafl›mlar›.

Evre

I, II (iyi prognoz

Di¤er I, II ve III

IV

Hasta Özelli¤i

Büyük kitle ve hiler 
adenopati yok.

Büyük kitle, hiler adenopati 
büyük mediastinal kitle ve 

olumsuz bulgular.

6 kür hibrid kemoterapi; 
tutulan alana düflük doz 

radyoterapi

6 Kür agressif kemoterapi; 
tutulan alana düflük doz 

radyoterapi

Tedavi
4 kür kemoterapi; tutulan alana

düflük doz radyoterapi.

Düflük doz radioterapi: 2000-2500 cGy.
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Tablo 11. Hodgkin hastal›¤›nda kemoterapi flemalar› 

‹laç Doz Gün

6 mg/m2 IV
1.4 mg/m2 IV
100 mg/m2 PO
40 mg/m2 PO

25 mg/m2 IV
10 ünite/m2 IV
6 mg/m2 IV
375 mg/m2 IV

6 mg/m2 IV
1.4 mg/m2 IV
100 mg/m2 PO
40 mg/m2 PO
35 mg/m2 IV
10 ünite/m2 IV
6 mg/m2 IV

6 mg/m2 IV
6 mg/m2 IV
100 mg/m2 PO
40 mg/m2 PO

0.4 mg/kg IV
6 mg/m2 IV
1.4 mg/m2 IV
100 mg/m2 PO
40 mg/m2 PO

500-600 mg/m2 IV
1.5 mg/m2 IV
100 mg/m2 PO
40 mg/m2 PO

20 mg/m2 IV
1200 mg/m2 IV
1.5 mg/m2 PO
50-100 mg/m2 PO
30 mg/m2 PO

1,8
1,8
1-14
1-14

1,15
1,15
1,15
1,15

1
1
1-7
1-14
8
8
8

1,8
1,8
1-14
1-14

1
22,29,36
1,8,15
22-43
2-22, kesilir
23-36, yaln›z 1
kür

1,8
1,8
1-14
1-14

1-3
42
14,21,28,35
13-42
14-42

MOPP
Nitrogen mustard
(mechlorethamine)
Vincristine (Oncovin)
Procarbazine 
Prednisone
28 günde bir tekrarlan›r
ABVD
Adriamycin (doxorubicin)
Bleomycin
Vinblastine (Velban)
Dacarbazine (DTIC)
28 günde bir tekrarlan›r
MOPP/ABVD
Dönüflümlü MOPP ABVD
MOPP/ABV hidrid
Nitrogen mustard
Vincristine (Oncovin)
Procarbazine
Prednisone
Adriamycin
Bleomycin
Vinblastine
28 günde bir tekrarlan›r
MVPP
Nitrogen mustard
Vincristine
Procarbazine
Prednisone
28 günde bir tekrarlan›r
MVOPP
Nitrogen mustard
Vinblastine
Vincristine (Oncovin)
Procarbazine
Prednisone
56 günde bir tekrarlan›r x3
kür
COPP
Cyclophosphamide
Vincristine (Oncovin)
Procarbazine
Prednisone
28 günde bir tekrarlan›r
ACOPP
Adriamycin
Cyclophosphamide
Vincristine (Oncovin)
Procarbazine
Prednisone
8-9 haftada tekrarlan›r
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1.5 mg/m2 IV

100 mg/m2 PO

60 mg/m2 PO

40 mg/m2 IV

200 mg/m2 IV

1.0 mg/m2 PO

100 mg/m2 IV

25 mg/m2 IV

10 ünite/m2 IV

6 mg/m2 IV

250 mg/m2 IV

600 mg/m2 IV

6 mg/m2 IV

100 mg/m2 PO

40 mg/m2 PO

45 mg/m2 IV

10 ünite/m2 IV

1.5 mg/m2 IV

6 mg/m2 IV

6 mg/m2 IV

100 mg/m2 PO

40 mg/m2 PO

1,8-15

1-15

1-15

1, 15

hafta

hafta

1-4

1,15

1,15

1,15

1,15

1

1

1-14

1-14

1-14

1,8

1-14

1-14

OPPA

Vincristine (Oncovin)

Procarbazine

Prednisone

Adriamycin

28 günde bir tekrarlan›r

COP/ABVD

Cyclophosphamide

Vincristine (Oncovin)

Procarbazine

Adriamycin

Bleomycin

Vinblastine

Dacarbazine

COP 1,3,7,9 ve 11. aylarda

ABVD 2,6,8, ve 10. aylarda

CO radyoterapi ile birlikte 4. ve 5.

aylarda

OPA

OPPA (procarbazinsiz)

CVPP / EBO

Cyclophosphamide

Vincristine 

Procarbazine

Prednisone

Kür EBO ile dönüflümlü kullan›l›r

Epirubicin

Bleomycin

Vinblastine (Oncovin)

ChlVPP

Chlorambucin (Leukeran)

Vinblastine

Procarbazine

Prednisone

28 günde bir tekrarlan›r
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