
sonucu ölümsüz lösemik klon  geliflir. Bu sürekli ço¤alan
hücreler kemik ili¤i ve organlar› istila etti¤inde lösemi kli-
nik olarak saptanacak duruma gelmifl olur. Genellikle lö-
semi kemik ili¤inden bafllay›p di¤er organlara yay›l›r, an-
cak çok nadiren kemik ili¤i organ tutulumunu takip edebi-
lir ( ekstramedüller bafllang›ç). 

Lösemi e¤iliminin artt›¤› durumlar 
1. Radyasyon, elektromanyetik alan,
2. Kimyasal maddeler( benzen ve metabolitleri fenol, hid-

rokinon, katekol, benzenetriol vb. ). Topoizomeraz en-
zimini inhibe ederek

3. ‹laçlar : özellikle alkilleyici ve epipodofilotoksin kulla-
n›m sonras›

4. genetik: 
a. ‹kiz efli olma:  ‹lk 5 y›lda risk %20 
b. Lösemili çocu¤un kardefli:  lösemi geliflme riski toplu-

ma göre 4 kat fazla
c. Kromozom bozukluklar› 
1. down sendromu: 1/95 
2. Bloom sendromu: 1/8
3. Fankoni anemisi : 1/12
d. Konjenital agammaglobunemi

Poland sendromu
Shwachman-Diamond 
Ataksi telenjiektazi
Li-Fraumeni 
Nörofibromatosis
Diamond-Blackfan anemisi
Kostmann 
Wiskott- Aldrich
Enfeksiyon: özellikle EBV

KL‹N‹K BULGULAR
1. Kemik ili¤inin infiltrasyonu sonucu geliflen bulgular
2. Lenfoid sistemin tutulmas› sonucu geliflen bulgular
3. Ekstramedüller sistem bulgular›

1. Kemik ili¤inin infiltrasyonu sonucu geliflen bulgular
Kemik ili¤inde 3 serinin etkilenmesine ba¤l› 
Anemi: Solukluk, çabuk yorulma, taflikardi ve dispne nede-
nidir. Bazen kalp yetmezli¤ine neden olacak kadar a¤›r
olabilir.
Nötropeni: Ateflin nedenidir.  F›rsatç› bakteriler de dahil
olmak üzere tüm bakterilerle enfeksiyon geliflimine yol
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Akut lenfoblastik lösemi (ALL) çocukluk ça¤›nda görülen
en s›k malin hastal›kt›r. Yaklafl›k 150 y›l önce tan›mlan-
mas›na ra¤men hastal›¤›n tedavisinde % 80’lere ulaflan
mükemmel sonuçlara son 30 y›l içinde yavafl yavafl ulafl›l-
m›flt›r. Bu iyi sonuçlara çoklu ilaç uygulamalar› kadar,
santral sinir sistemi profilaksisi, idame ve destek tedavi
uygulamalar› ile gelinmifltir.                                          
(1,7,11,14,22,25,26). 

ED‹PEM‹YOLOJ‹:
Çocukluk ça¤› kanserlerinin % 25-30’unu lösemiler olufl-
turur. Lösemilerin % 75-85’ini ise ALL oluflturur. Y›ll›k
insidans Amerika Birleflik Devletlerin’de 4/100.000, Tür-
kiye’de 1,5/100.000 (Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre)
olarak belirtilmektedir. En s›k 1-4 yaflta saptan›r. K›z/ er-
kek oran›  1/1.2-1.3‘d›r. Beyaz ›rkta sar› ve siyah ›rka gö-
re daha s›k saptan›r ( 1,26). 

ET‹YOPATOGENEZ:
Akut lösemilerin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Sonsuz ço¤alma yetene¤i olan hematopoetik kök hücrele-
rin diferansiasyon, di¤er ifade ile olgulaflma göstermeden
bir mutasyon sonucu devaml› ço¤almas› ile geliflir. Yap›lan
çal›flmalar blastlar›n klonal oldu¤unu göstermifltir. Löse-
minin tek bir hücreden geliflen bir hastal›k oldu¤u yani klo-
nal oldu¤u ya T lenfosit reseptörleri veya B hücre yüzeyel
Ig’lerinin moleküler incelenmesi sonucunda saptanan özel-
liklerin tüm blastlarda ayn› oldu¤unun gösterilmesi ile is-
patlanm›flt›r ( 1).

Patogenezde tek bir mutasyondan daha çok ard›fl›k birkaç
mutasyon sonras› oluflan mutant hücrenin ço¤almas› so-
rumlu tutulmaktad›r. Bu teoriler aras›nda en fazla destek
gören Knudson’un  “Two hit teorisi”dir. Bu düflünceye gö-
re çocuk henüz anne karn›nda iken ilk mutasyon oluflur.
‹kinci mutasyonsa postnatal dönemde çevresel faktörler
sonucunda ( enfeksiyon, radyasyon, toksin, diyet, immün
supresyon, vb) geliflir. Tüm bu mutasyonlar sonucunda 2
olay geliflmektedir:
Tümör bask›lay›c› genlerde fonksiyon kayb› ( delesyon, hi-
pometilasyon veya mutasyon)
Protoonkogenlerde fonksiyon kazan›m› (mutasyon, trans-
lokasyon, amplifikasyon) 
Apopitoza karfl› direnç kazanan tek bir hücrenin ço¤alma
yetene¤ini kaybetmeden farkl›laflma özelli¤ini kaybetmesi



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 015

açar. Oral, anal lezyonlar oluflur. Virüs ve mantar enfeksi-
yonlar› da görülür. 
Trombositopeni: Genellikle petefli, purpura, çabuk morar-
ma, mukozal membranlardan kanamaya neden olur. Bu-
run kanamas›, gastrointestinal ve intrakranial kanama da-
ha nadir saptan›r. 

%1-2 olgu pansitopeni ile bafl vurur. Yanl›fll›kla aplastik
anemi tan›s› al›r, 1-9 ay içinde lösemi tan›s› konulur. 

2. Lenfoid sistemin tutulmas›  sonucu geliflen bulgular
Lösemik blastlar›n yay›l›m› ile lenfadenopati (LAP), dalak
ve karaci¤erde büyüme saptan›r. Lenfadenopatiler a¤r›s›z-
d›r, özellikle T hücreli lösemide mediastinal olanlar s›kt›r
ve solunum s›k›nt›s› ve vena kava superior sendromuna ne-
den olabilir. 

3. Ekstramedüller sistem bulgular›
Santral sinir sistemi bulgular›: 
Tan› s›ras›nda %5’den daha az olguda saptan›r. 
a.  Artm›fl intrakraniayal bas› bulgular›: bafl a¤r›s›, sabah
kusmalar›,kusma, papilödem, iki tarafl› 6. Sinir felci)
b. Parenkimal tutuluma ba¤l› bulgular: fokal nörolojik bul-
gular, hemiparezi, kafa çift felçleri, ataksi, dismetri, hipo-
toni,  hiperrefleksi
c. Hipotalamik sendrom: polifaji, hirsutism, davran›fl de¤i-
fliklikleri
d. Arka hipofiz tutulumu: diabet insipitus
e, Omur ilik tutulumu: ALL’de nadir saptan›r. S›rt ve ba-
cak a¤r›s›, uyuflukluk, hissizlik, idrar ve d›flk›lama prob-
lemleri olabilir. 
f. Kanama 

Lösemik hücreler araknoid damarlar arac›l›¤› ile BOS’a
ulafl›r. 

Kemik ve Eklem Bulgular›:
Tan› s›ras›nda %25 olguda saptan›r. Lösemik hücrelerin
periostu tutmas›ndan , kemik infart›, yada kemik ili¤i me-
safesinin artan blast yükü ile genifllemesinden kaynaklan›r.
En s›k uzun kemiklerde ve sternumda saptan›r. Ço¤unluk-
la hastalar artrit, artralji veya romatoid artrit tan›s› ile iz-
lenir.

Radyolojik olarak : 
1. Medüller veya korteksi kapsayan osteolitik lezyonlar
2. Metafizde radyolusen bandlar
3. Metafizde büyümenin durmas›na ba¤l› artm›fl dansite
4. Periost alt›nda yeni kemik oluflumu saptan›r. 

Genitoüriner Sistem Bulgular›
Genellikle  tan›da testiste a¤r›s›z flifllik fleklinde saptan›r.
Tan›dan itibaren ilk 1 y›lda %10-23 erkek çocukta bulu-
nur. Testis biopsisi yap›lan ALL’li olgular›n %10-33’ünde
testis tutulumu gösterilmifltir. Hücre tipinin T, tan›da be-
yaz kürenin >20.000/mm3, mediasten kitlesi, trombosito-

peni, hepatosplenomegali olmas› testis tutulumu için risk-
leri oluflturur. Nadiren sakral köklerin tutulumu veya kor-
pora kavernezum ve dorsal venlerin blastlar taraf›ndan tu-
tulmas› ile priapism geliflir. T hücre veya olgun B hücreli
lösemide ise böbrek tutulumu saptanabilir. Hematüri, hi-
pertansiyon veya böbrek yetersizli¤i klinik olarak tespit
edilir. 

Gastrointestinal Sistem Bulgular›
ALL’de s›kça tutulur. Kanama en s›k bulgudur. Nekrotizan
enterokolit çekumda saptan›r ve tiflit ad›n› al›r. 

Deri tutulumu 
Yenido¤an lösemilerinde ve AML’de daha s›k saptan›r. De-
ri alt›nda nodul olabilir. 

Kalp tutulumu
% 50-66 olguda otopsilerde kalp tutulumu gösterilmesine
ra¤men < %5 olguda klinik bulgu oluflur. Patolojik olarak
miyokard ve perikardda blast saptan›r. 

Akci¤er Tutulumu  
Lösemik infiltrasyon veya kanamaya ba¤l› oluflur. Ayr›ca
lösemilerin %5-10’ nunda tan› s›ras›nda mediasten kitlesi
saptan›r ki, bunlar›n ço¤u T-hücreli lösemidir.

Tan›

Laboratuar
1. Kan say›m›: Olgular›n ço¤unda anemi vard›r. Anemi
normokrom normositerdir. Anemi yoksa blastlar›n prolife-
rasyon özelli¤inin fazla oldu¤unu veya EPO benzeri büyü-
me faktörlerinin paraneoplastik olarak sal›nd›¤›n› düflün-
dürür. Anemi olmas› prognoz aç›s›ndan tan›n›n h›zl› konul-
mas›na yard›mc›d›r. Retikülosit düflüktür. Trombosit say›-
s› %92 olguda düflüktür. Say› <25.000/mm3 oldu¤unda
ciddi kanama oluflur. Beyaz küre say›s› düflük, normal ve-
ya artm›fl olabilir. 
2. Periferik kan yaymas›: Tan› için çok de¤erlidir. Hücre
tipini belirlemeye yarar. 
3. Kemik ili¤i aspirasyonu: Her lösemi düflünülen olguda
mutlaka yap›lmas› gereken tetkiktir. Periferik kan yayma-
s›ndaki blastlar bazen kemik ili¤inde saptananlardan fark-
l› olabilir. Hücre tipini kemik ili¤inden belirlemek uygun-
dur. Kemik ili¤inde >5 blast saptanmas› patolojiktir. An-
cak non-Hodgkin lenfoma ve lösemi kemik ili¤indeki blast
say›s›na göre belirlenir. Kemik ili¤inde blast say›s› >25 ise
lösemi daha az ise NHL kemik ili¤i tutulumu veya miyelo-
displaziden bahsedilir. ALL’de kemik ili¤indeki blast say›-
s› genellikle >60 olarak saptan›r. Kemik ili¤inden ayr›ca
histokimyasal boyalar, hücre tipini belirlemek için immün-
fenotipleme ve genetik inceleme yap›lmal›d›r. 
4. Gö¤üs grafisi: Mediasten kitlesinin varl›¤›n› araflt›rmak
için her olguda çekilir. Kitle varl›¤› T hücre tipini destek-
ler. 
5. Biyokimyasal tetkikler: Elektrolitler, LDH, böbrek ve
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L1 tip: Çocukluk ça¤› ALL’lerinin % 85’ini oluflturur.
Blastlar küçük, birbirine benzer ve dar sitoplazmal›d›r. Ço-
¤unda nukleolus bulunmaz veya az say›dad›r. Vakuol yoktur. 

L2 tip: Çocukluk ça¤› ALL’lerinin %14’ünü oluflturur.
Blastlar  farkl› büyüklükte sitoplazmas› daha genifl ve nuk-
leoluslar› vard›r.Vakuolleri olabilir. 

L3 tip: Boyutlar› büyük, sitoplazmalar› koyu mor bazofi-
lik , bol vakuollü ve nukleoluslu hücrelerdir. ALL’lerin
%1’ini oluflturur. Burkitt lenfomada ki hücrelere benzer.
ümü B hücre kaynakl›d›r. 

karaci¤er fonksiyon testleri incelenmelidir. Özellikle blast
yükünün fazla oldu¤u olgularda ürik asit, potasyum ve fos-
for de¤erlerinin takibi önem kazan›r. 
6. BOS incelemesi: Hücre varl›¤› ve biyokimyasal inceleme
ve sitosantrifüj yap›lmal›d›r. fiüpheli durumda hücrelere
TdT boyas› yap›labilir. Genel olarak beyaz küre say›s›
>50.000 oldu¤unda,  ponksiyonun travmatik olma olas›l›-
¤› sonucunda  blast›n BOS’a verilmesini engellemek amac›
ile önerilmez. Tan›da ilk BOS al›m› dikkatle yap›lmal›
travmatik ifllemden kaç›n›lmal›d›r (2). Baz› protokollerde
travmatik ilk BOS örneklemesi durumunda ek intra tekal
tedavi önerilmektedir (4,10).  
ALL’nin BOS tutulumu : 
SSS1: BOS ta hücre saptanmaz, sitosantrifüj temizdir. 
SSS2: BOS’ta blast say›s› <5dir.
SSS3: Blast say›s› >5 , kafa çift sinir tutulumu olarak
s›n›flan›r.

7.  Koagülasyon parametreleri: Azalm›fl faktörler saptana-
bilir. Ayr›ca tedavi s›ras›nda tromboza e¤ilim oldu¤undan
tedavi öncesi de¤erlerin bilinmesi tedavi süresi ve profilaksi
düzenlenmesinde kullan›lacak verilerin eldesi için önemlidir. 
8. Kardiak fonksiyonlar: Eko ve EKG tedavi öncesi çekil-
melidir. ‹laç toksisite de¤erlendirmelerinde gerekir. 
9. ‹nfeksiyon profili: Kullan›lan kan ürünlerinden bulaflla-
r›n saptanmas› ve tedavi öncesi durumun belirlenmesi
amac› ile yap›lmal›d›r. 
10. ‹mmünolojik inceleme: Tedavi sonu durum karfl›laflt›r-
mas› ve immün yetersizlik zemininde geliflen lösemileri
belirlenmesi amac› ile incelenir. ‹mmünglobinler üçte bir

hastada düflük saptan›r. Lenfositlerin say› ve fonksiyon bo-
zuklu¤u sonucu oluflur.
11. Mikroarray tekni¤i: ‹nsan genomu yaklafl›k 3.2 billion
baz çiftinden oluflur, ancak bu oran›n %1-2si eksondur.
Yani protein yap›m›ndan sorumludur. Tek nükleotid de¤i-
fliklikleri (SNP) kiflisel farkl›l›klar yarat›r  ve ekson içinde
oluflursa gen ekspresyonu de¤iflir. Bu gen de¤iflikliklerinin
tan›s› mikroarray yöntemi ile incelenmektedir. Gelecekte
günlük uygulama alan›na girece¤i düflünülen bu teknik sa-
yesinde lösemi alt gruplar›, tedavi yan›tlar› ve enzim poli-
morfizmleri nitelikli olarak araflt›r›labilecektir.  
SINIFLAMA
Morfolojik, immünolojik, sitogenetik olarak yap›lmal›d›r.

MORFOLOJ‹K SINIFLAMA
De¤iflik s›n›flama skalalar›ndan en s›k olarak FAB
(French-American-British) kullan›l›r. Bu s›n›flamaya göre
ALL 3’ e ayr›l›r: 

fiekil1: T ve B ALL olgular›nda gen ve enzim farkl›l›klar›n›n mikroarray tekni¤i ile gösterilmesi. Yeflil gende normalden
az , k›rm›z› ise overekspresyon iflaret etmektedir( 31).  
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Sitolojik olarak ALL blastlar› PAS ( periodic acid Schiff)
ile boyan›r. AML’den ay›r›c› olarak miyeloperoksidaz ve
Sudan Black ile boyanmaz. T hücreli blastlar ise asit fos-
fataz boyas› ile boyan›r. Son zamanlarda morfolojik ola-
rak iki nadir tip ALL saptanm›flt›r: 
1. L1 morfolojisi olan B- hücreli lösemi: Morfolojik olarak
L1 olan ancak immünfenotipleme ile olgun B hücre tan›s›
konulan lösemi de TdT + olabilir, ayr›ca bu blastlar›n  yü-
zeyinde Ig olmayabilir.
2. Transitional pre-B ALL: Blastlarda sitoplazmada veya
yüzeyde immün globulin a¤›r zinciri varken, hafif zincir
kappa ve lamda saptanmaz. Bu tip lösemide L3 morfoloji-
si veya  B-hücre ALL sine ait translokasyonlar saptanmaz.
Genel olarak bu tip lösemide prognoz çok iyidir. 

3. ‹mmünolojik s›n›flama
Lenfositlerin yüzeylerinde geliflim aflamas›nda farkl› anti-
jenler belirir ve kaybolur. Bu yüzey iflaretleyicilerine Clus-
ter of Differentiation ( CD)denilir. Bu iflaretleyiciler t›pk›
bir etiket gibi o hücrenin hangi geliflim aflamas›nda oldu¤u
hakk›nda bilgi verir. Lösemi daha önce belirtildi¤i gibi
herhangi bir aflamadaki hücrenin farkl›laflma yerine ölüm-
süzleflerek sürekli ço¤almas› ile oluflmaktad›r. ‹flte immün-
fenotipleme blast›n hangi aflamada durdu¤unu anlamaya
yarayan tekniktir (19). Bu hastal›¤›n seyri için önemlidir.
Örne¤in çocukluk ça¤›n›n en iyi seyirli lösemisi,  CALLA
(CD 10) antijen tafl›yan  blastlarla oluflmufl lösemidir. ‹m-
münfenotipleme ak›m sitometresi ile yap›lmaktad›r. 

Tablo 1: Hastalar›n tan› s›ras›nda klinik ve laboratuvar bulgular›

Özellikler %

Yafl
2<2
73

25

2 - 9

>/= 10

Semptomlar 

Atefl 61

Halsizlik 50

‹fltahs›zl›k 19

Solukluk

Kemik A¤r›s›
Kanama
Kar›n a¤r›s›

40

23
48

10

1-4cm

>5 cm

1-4cm

>5 cm

Karaci¤er Büyüklü¤ü
39

32

Dalak Büyüklü¤ü
29

32

<10.000

10.000-50.000

>50.000

<7

53

30

17

43

7-11

>11

45

12

LAP

Mediastinal kitle
SSS tutulumu
Testis tutulumu

Hemoglobin g/dL

<20.000 28

20.000-100.000

>100.000

47

25

Trombosit say›s›

Beyaz küre mm3

50

5-10
5

2
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Çocukluk ça¤› ALL’lerin % 80’i B hücrelidir. B hücre be-
lirleyicisi olarak CD 19 kullan›l›r. ProB hücre için CD 79a
+ yan›nda sitoplazmik ve yüzeyel Ig olmamas› ve MLL
(mixed lymphoma/ leukemia) gen de¤iflikliklerini belirle-
yen t(4,11), t(11,19), t(9,11) saptanabilir. Pre B hücreli
lösemide sitoplazmada a¤›r zincir Ig vard›r ve CD 22 yü-
zeyel saptan›r.  Genellikle beyaz küre ve LDH yüksektir .
Genetik olarak t(1,19) ve hipodiploidi olabilir. Matür B
hücreli lösemide ise myc onkogeninin bulundu¤u 8. kromo-
zom translokasyonlar› t(8,14), t(2,8), t(8,22) saptan›r. 

ALL’lerin %15-20’si T hücrelidir. T hücreler CD2, CD5,
CD7, sitoplazmik CD3 ve TdT tafl›r. Ayr›ca CD 1, CD 3, CD
4, CD8 T hücre belirleyicileridir. CD 7 kök hücre belirleyi-
cisi oldu¤u için baz› AML olgular›nda da + olabilir. 

Bazen ALL blastlar› üzerinde AML belirleyicileri de ol-
maktad›r. Bu duruma aberan AML belirleyicisi denilir,
prognozu etkilemedi¤i gösterilmifltir. Aberan de¤ilde tüm
blastlar›n hem ALL hem AML belirleyicisi tafl›d›¤› durum-
da bifenotipik lösemiden bahsedilmektedir.  Bazende ayn›
olguda hem lenfoid hem miyeloid blast saptan›r , miks li-
neage veya bilineal veya biklonal lösemi denilir. 

3. Sitogenetik s›n›flama
Prognoz aç›s›ndan önemli veriler elde edilen bir alt s›n›fla-
mad›r. Günümüzde teknik olarak bozukluklar daha kolay
ve s›k saptanmaktad›r. Bozukluk say›sal veya yap›sal ola-
bilir(5,9,27,32). 

KROMOZOM SAYISAL BOZUKLUKLARI
Sitogenetik veya ak›m sitometrik olarak ölçülür. Ak›m si-
tometresi ile normal ve blast içindeki DNA miktar› ölçüle-
rek birbirine oranlan›r. Bu oran >1.16 ise hiperdiploidi,
<1 ise hipodiploidi denilir. 
Say›lar›na göre 
Kromozom say›s› >50 olan ALL: Olgular›n %25-30’unu

Tablo 2 .  ALL ‘de kullan›lan immünfenotipleme

B-hücreli ALL  saptanan  CD
Pro-B ALL  ( B-I) CD 19 + ve/veya CD 79a +ve/ 

veya sit CD22 +
Common ALL (B-II) CD 10 +, sit Ig - 
Pre-B ALL ( B-III)    sit Ig +, yüzeyel Ig -
Olgun B ALL ( B-IV) yüzeyel Ig +

T-hücreli ALL  
Pro-T ALL (T-I)     sit CD3 +, CD 7 +
Pre-T ALL (T-II) CD 2+ ve/ veya CD 5 + 

ve/veya CD 8 +
Kortikal T-ALL (T-III) CD 1a +
Olgun T ALL (T-IV) CD 1a -, membran CD3 +      

fiekil 1: Spesifik genetik anormalliklerin çocukluk ça¤› ALL’de görülme s›kl›¤› ( 26)
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%7 HOX11

10q24
%0.7MLL-ENL

%0.3

E2A-PBX1
t(1;19)

%5

MYC
t(8;14),

t(2;8), t(8;22)
%2

TEL-AML1
t(12;21)

%22

Hiperdiploidi
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%25    
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T-Hücre Zinciri
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%8



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 019

oluflturur. En s›k 21. kromozomda saptan›r. Trizomi 4,10
ve 17 olanlar›n prognozu iyidir. Kromozom say›s› 56-67
ise prognoz iyi, 51-56 olanlarda  daha kötü, 82-94 olan-
larda ise en kötüdür. 
Kromozom say›s› 47-50 olan ALL: Olgular›n %10-15’ini
oluflturur. Prognoz hiperdiploid olandan daha kötüdür. 
Psödodiploid ALL: Olgular›n %40 ‘› bu grupta yer al›r.
Kromozom say›s› 46 d›r ancak yap›sal de¤ifliklik saptana-
bilir. Ço¤unda lökosit ve LDH yüksektir. Yo¤un kemotera-
pi ile ancak prognoz iyi olabilir.
Diploid ALL: %10 s›kl›kta saptan›r. Prognoz ortad›r.
Hipodiploid ALL : Olgular›n % 8’ini oluflturur. En s›k 20.
kromozom kayb› olur. Prognoz kötüdür. 

KROMOZOM YAPISAL BOZUKLUKLARI
Çocukluk ça¤› ALL’lerin %75’inde translokasyonlar sap-
tanmaktad›r. Translokasyon sonras›nda genellikle protein
kinaz veya transkripsiyon faktörlerinin  aktifleflmesi oluflur. 

TEL-AML FÜZYONU: t(12,21) preB hücreli ALL lerin
%25’inde saptan›r. Prognoz çok iyidir. Normalde trans-
kripsiyon faktörü olan TEL ve AML1, füzyonun sonras›n-
da oluflan protein ise transkripsiyonu bask›lar.
BCR- ABL FÜZYONU: t(9,22) olgular›n %3-5’inde bulu-
nur. KML’de saptanan füzyon benzer olsa da oluflan ürün
farkl›d›r, ALL’de oluflan 190 kb, KML’deki ise 210kbdir.
Normalde çekirdekte bulunan abl bir tirozin kinazd›r, ve

Tablo 3. Kromozomal bozukluklar›n prognozla iliflkisi

Kromozon anomalisi 5 y›ll›k yaflam flans›

%80>50
%90

? iyi

47-50

66-73

82-94 ? <%60

Normal diploid 46 kromozom %80

<46 %71

Psödodiploid %73

t(1,19) Yo¤un ted  (-) %53

t(4,11) %45

t(9,22) %14

Tablo 4. ALL ‘de s›k kullan›lan genetik terimler 

• 1. BCR-ABL: (9,22) BCR (breakpoint cluster region) geni ile
• Kromozom  22 deki ABL (Abelson) geninin füzyonu. Füzyon proteini bir protein kinaz: hücrenin  proliferasyon,

yaflam süresi, yenilenmesi üzerine etkili 
• 2. E2A-PBX1: t(1;19), E2A (a helix–loop–helix protein-coding gene on chromosome 19) ve  (C-terminal DNA-

binding homeodomain of PBX1) (pre-B-cell transforming) gen  kromozom 1 aras›nda translokasyon. Oluflan yeni
ürün hemopoietik diferansiasyonu engeller bu olay asl›nda HOX-PBX1 taraf›ndan düzenlenir

• 3.FLT3: tirozin kinaz reseptörü. gende aktifleflme, anormal lösemik hücre büyümesi
• 4. HOX: Homeobox genleri ,erken dönem geliflmenin bafl transkripsiyon kontroleri hemotolojik öncülerin geliflim

ve oluflumunda etkili.
• 5. MLL-AF4: t(4;11) MLL (mixed-lineage leukemia) geni kromozom 11 deki ile AF4 (ALL1 fused gen kromozom

4) Füzyon proteini homeobox genlerde bozulma, yenilenme büyüme ve farkl›laflmada bozulmaya neden
• 6. MLL-ENL: MLL geni ile ENL Gen füzyonu.
• 7. NOTCH1: (Notch homologue 1, translocation-associated )T-hücre hem de B-hücre gelifliminde bozulma ancak

T hücreli malin hastal›klara neden
• 8. NUP214-ABL1: NUP214 (nucleoporin of 214 kD)  ve ABL1  füzyonu artm›fl HOX  ekspresyonu ve Thücreli

ALL geliflimi 
• 9. TEL-AML1: t(12;21) TEL ve  AML1. füzyon proteini AML1 gen kontrolunda olan normal hemopoezin bozul-

mas›na yenilenme, diferansiasyon de¤iflikliklerine neden 
• 10.TTK: tramtrack geni , tüm prolifere olan hücrelerde saptanan bir protein kinaz ;genetik bozulma ekspresyonun-

da azalma 
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DNA hasar› olan durumda p53 yolu üzerinden etkinleflerek
hücre ço¤almas›n› durdurur. Füzyon sonras› oluflan tirozin
kinaz ise sitoplazmada bulunur, hücreyi apoptoza dirençli
hale sokar.  Bu translokasyon genellikle daha büyük yafl,
yüksek lökosit, ve SSS tutulumu ile birliktedir. 
E2A-PBX1 FÜZYONU: t(1,19) pre B hücreli olgular›n
%25’inde saptan›r. Genellikle tan›da lökosit yüksektir ve
yüksek doz MTX verilmedi¤inde prognoz kötüdür. Bir
transkripsiyon faktörü olan 19. kromozomdaki E2A 1. kro-
mozomdaki bir HOX geni olan PBX1ile birleflir. HOX gen-
lerin düzenledi¤i gen ekspresyonu bozulur, lösemi oluflur.
MLL GEN YEN‹ OLUfiUMU: Süt çocu¤u ALL’lerinin
%80’ini oluflturur. Yo¤un tedaviye ra¤men prognoz
%20’lerin alt›ndad›r. 
MYC GEN BOZUKLARI: Burkitt lenfoma benzeri tedavi
gerekir. t (2,8), t(8,14), t(8,22) saptan›r. 

Ay›r›c› Tan›
En s›k aplastik anemi, ‹TP, Ebstein Barr enfeksiyonu ve
kemik ili¤ini tutan çocukluk ça¤› tümörlerinden lenfoma,
nöroblastom ve  rabdomyosarkomla kar›fl›r. Klinik olarak
kemik ve eklem a¤r›s› ile bafllarsa romatolojik hastal›klar-
la kar›flabilir.

PROGNOZA ETK‹ EDEN FAKTÖRLER
Hastal›k gidifline etki etti¤i belirlenen faktörler:

Yafl: Bir yafl alt›nda ve >10 yafl olan çocuklarda 1-10 yafl
aras›nda olanlara göre daha kötüdür. En kötü prognoz <1
yafl grubundad›r.

Lökosit say›s›: Yüksek olan olgularda prognoz kötüdür.
Üst s›n›r BFM protokollerinde 20.000/mm3,  Amerikan
protokollerinde ise 50.000/mm3 al›n›r. 
‹mmünfenotip: pre B hücreli lösemilerde prognoz daha iyidir.
T hücrelilerde kötüdür. fiimdilerde olgun B hücreli lösemiler-
de NHL tipi tedavi ile prognoz daha iyi düzeye ulaflm›flt›r. 
Kromozom say›s› ve DNA indeks: >50 ve DNA indeksi
>1.16 ise prognoz iyidir. 
Sitogenetik: Hipodiploidi, MLL, t(9,22), kötü prognozu be-
lirler. Kromozom 4,10,17 trizomilerinde ise prognoz iyidir. 
SSS hastal›¤›: Tan› s›ras›nda SSS tutulumu varsa prognoz
RT ve daha yo¤un intratekal tedavilere ra¤men kötüdür. 
Tedaviye erken yan›t: En önemli prognostik özelliktir. Ste-
roid yan›t›, 8. gün periferik kan yaymas›nda blast say›s›,
7,15,33. gün kemik ili¤i blast oranlar›  tedavi yan›t› aç›-
s›ndan önemli ip uçlar›d›r ( kemik ili¤inde blast say›s›na
göre s›n›flama)

M1: < %5 blast 
M2: >% 5   </= % 25
M3:   >%25 

Son zamanlarda  28. gün blast oran›n›n minimal residüel
hastal›k (MRD) aç›s›ndan saptanmas› protokollere dahil
edilmektedir. MRD yap›lamayan merkezlerde ise indüksi-
yon sonras›nda kemik ili¤i de¤erlendirmesi ile M2 veya 3
düzey blast saptanmas› evreyi bir üst seviyeye atlatmakta-
d›r (düflük risk orta risk grubuna, orta risk yüksek risk gru-
buna geçer) flekil 3

fiekil 2: Enzimlerin genetik polimorfizmine göre tedavi baflar›s›nda ve yan etki profillerinde saptanan de¤iflimler (26)
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MRD ( Minimal Residüel Hastal›k)
Tedavi etkinli¤inin ölçülmesidir. Morfolojik olarak blast
saptanmad›¤› durumlarda bile organizmada lösemi olabile-
ce¤i bilinmektedir. Bu nedenle ak›m sitometrik olarak 10–4

ve PCR yöntemi ile 10–4-10 –6 oran›nda var olan blastlar
saptanabilmektedir. Bu yönteme MRD tayini denilmekte-
dir. MRD tespit edilmeyen olgular›n prognozu %90’ lar›n
üzerinde iken >10–2MRD +’li¤i olan olgularda prognoz kö-
tüdür. MRD çal›flmalar› ALL tedavi protokollerinde tedavi
yan›t›n› de¤erlendirmek üzere al›nmaktad›r. 

Tedavi 
Kanser tedavilerinde çocukluk ça¤› ALL tedavisi bir ç›¤›r
açm›flt›r. 40-50 y›l önce tüm ALL olgular› kaybedilirken
bugün 5 y›ll›k sa¤ kal›m % 80’lere ulaflm›flt›r. Modern te-
davi protokolleri hastalar› tafl›d›klar› risklere göre düflük,
standart ve yüksek riskli olarak s›n›flamaktad›r. Bu s›n›f-
lamada amaç nüks beklenilen hastalar› daha yo¤un tedavi
etmek, düflük risk grubundaki hastalar› ise tedavinin geç
yan etkilerinden korumakt›r. Son zamanlarda hastan›n lö-
semisinin özellikleri, risk faktörleri yan›nda ilaç metabo-
lizmas›na etki eden enzimlerin genetik polimorfizmininde
(tiopürin metil transferaz, metilen tetra hidro folat redük-
taz, timidilat sentetaz, glutatyon transferaz, multidrug re-
sistans, RFC = reduced folat carier, sitokrom p-450, niko-
tinamid adenin dinüklotid, sistationin beta sentetaz) prog-
nozu etkiledi¤i gösterilmifltir ( 8,16,18) fiekil 2 . Giderek
ALL tedavisi genelinde belli kal›plar içinde gelifltirilse de,
kifliye özel biçime sokulmaya çal›fl›lmaktad›r. 

ALL TEDAV‹S‹NDE AMAÇ:
Klinik ve hematolojik remisyon sa¤lamak
Remisyonun devaml›l›¤›n› sistemik kemoterapi ve SSS
›fl›nlamas› ile sa¤lamak 
Hastal›k ve tedavi komplikasyonlar› ile bafl etmek

REM‹SYON
Klinik olarak hiçbir bulgunun kalmamas› (atefl, kemik a¤-
r›s› vb)gerekir. Fizik bulgulardan karaci¤er dalak büyük-
lü¤ü, LAP düzelmeli ve BOS temiz olmal›d›r. Hematolojik
olarak normal bir kan tablosuna sahip olunmal› (nötrofil-
ler >500mm3, trombositler >75.000/mm3 ve
Hb12g/dL) ve periferik kan yaymas›nda blast olmamal›-
d›r. Kemik ili¤inde normal erken öncüler ve hemopoez
varken,  blast say›s› <%5 olmal›d›r. 

NÜKS
Hastal›¤›n iyileflme döneminden sonra tekrarlamas›d›r.
Hastalar›n %20-30’unda izlenir. Nüksler en s›k kemik ili-
¤inden daha nadir olarak SSS, testis ve di¤er organlardan
kaynaklanabilir. Bazen kemik ili¤i ve ekstramedüller tutu-
lum beraber olabilir. Nükslere en s›k yo¤un tedavi bitimin-
den sonraki ilk 6 ay ve tüm tedavi sonras›ndaki ilk y›lda
rastlan›l›r. Kemoterapi al›rken veya tan›dan sonraki ilk
18-24 ay  içindeki nüksler prognoz aç›s›ndan daha kötü-
dür, bu olgularda yaflama  flans› K‹T (kemik ili¤i trans-
plantasyonu) ile daha iyidir. ‹ki y›ldan daha sonraki nüks-
lerde ise kemoterapiden fayda görme olas›l›¤› K‹T kadar
iyi olabilir. ‹zole nükslerin çoklu nükslerden daha iyi prog-
nozu oldu¤unu belirten çal›flmalar vard›r. Testis nüksü ise
SSS nüksüne göre prognoz aç›s›ndan daha iyidir. 
Nüks ilk tan› s›ras›ndaki bulgular›n tekrarlamas› (soluk-
luk, kanama, atefl, düzelmeyen enfeksiyon) ile olabilece¤i
gibi SSS nüksünü belirten bafl a¤r›s›, kusma, fokal nöro-
lojik bulgular, kafa çift felçleri, afl›r› yeme ve kilo al›m› (
hipotalamik tutulum), k›llanma, kiflilik de¤ifliklikleri gibi
de¤iflik bulgularla ortaya ç›kabilir. Testis nüksleri ise ge-
nellikle a¤r›s›z flifllik fleklindedir. 
Klinik flüphe ile birlikte afla¤›daki durumlardan herhangi
birinin saptanmas› durumunda nüks vard›r: 

1. Tek bir kemik ili¤inde %50’den fazla lenfoblast sap-
tanmas›.

2. Kemik ili¤inde %25’den ve periferik kan yaymas›nda

fiekil 3: BFM protokollerinde MRD bak›lamayan merkezlerde 15 ve 33.gün kemik ili¤i blast oran›na göre tedavi
plan›nda önerilen de¤iflim

TANI
8. Gün 

15. Gün

33. Gün

RRiisskk GGrruuppllaarr››

Hasta oran›
Nüskler

33% 48 % 19%
14% 38% 48%

M1/2 M3 M1/2 M1/2/3M3

M1

SSttaannddaarrtt RRiisskk OOrrttaa RRiisskk YYüükksseekk RRiisskk
((VVHHRR:: AAlllloo-- SSCCTT))

M2/3 M1 M1/2/3M2/3

1-5 yafl ve
BK<20.000 ve

8. Gün blast<1000

Yafl<1 veya >=6 y
veya BK>= 20.000
ve 8.Gün blast<1000

t(9;22), t(4;11), veya
8.Gün blast >=1000
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%2’den fazla lenfoblast saptanmas›.
3. Kemik ili¤inde >%5 den fazla lenfoblast saptand›ktan

sonra 1 haftal›k aralarla tekrarlanan kemik ili¤inde
2den fazla kez >%25 lenfoblast saptanmas› 

4. Ekstramedüler organlarda lenfoblast saptanmas› (izo-
le ekstramedüller nüks denebilmesi için nüks s›ras›nda
yap›lan kemik ili¤inde <%5 lenfoblast olmal›)

5. BOS’da >5/mm3 lenfoblast varl›¤›

GENEL DESTEK TEDAV‹S‹
Tan› s›ras›nda hastalar›n genellikle enfeksiyonu, kanama-
s›, anemisi bozuk böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar› var-
d›r. Atefl, enfeksiyon ve yetersiz al›ma ba¤l› hastalar ge-
nellikle dehidratedir. Hastalardan tan› konulunca hemen
elektrolitler, üre ürik asit ve kreatinin, kalsiyum ve fosfor
ve olas› enfeksiyonlar› saptamak amac› ile kan, idrar kül-
türleri al›nmal›d›r.  
Hastalar›n anemisini düzeltmek için eritrosit süspansiyo-
nu ve trombosit say›s› 5-10.000/mm3 alt›nda oldu¤unda
ise trombosit süspansiyon transfüzyonlar› yap›lmal›d›r.
Hastaya verilecek tüm kan ürünlerinin ›fl›nlanmas›na ve
lökosit filtresi kullan›lmas›na dikkat edilmelidir. Kan
ürünleri ileride kemik ili¤i nakli olas›l›¤› da düflünülerek
HLA duyarlanmas›n›  engellemek amac› ile  kan ba¤› olan
yak›nlardan temin edilmemelidir. 
Hiperlökositoz ve s›kl›kla birlikte olan organomegali (he-
patosplenomegali > 7-8 cm) saptand›¤›nda tümör lizis
sendromu ve böbrek yetersizli¤ine yönelik biyokimyasal
tetkikler (Na, K, Ca, P, üre, kreatinin, ürik asit) al›nmal›,
idrar ç›k›fl› kontrol edilmelidir. Hasta tart›larak  alkali diü-
rez sa¤layacak   flekilde hidrasyona bafllan›r. Ald›¤›-ç›kar-
d›¤›  izlenerek % 5 dekstroz+% 0.45 NaCl 3000-5000
ml/m2/gün'den hidrasyon uygulan›r. 40-80 mEq /L NaH-
CO3 verilmelidir. Yeterli hidrasyon ve alkalinizasyon için
idrar dansitesinin <1010, idrar at›l›m›n›n>100ml/m2/sa-
at ve idrar pH’s›n›n 7-7,5 olmas› sa¤lanmal›d›r. Bafllang›ç-
ta s›v›lara K+ konmaz. Yeterli idrar ç›k›fl› olmazsa 1-2
mg/kg/doz furosemid (maksimum 10 mg/kg/gün) tekrarla-
nabilir. Ksantin ve hipoksantinden ürik asit sentezini önle-
mek için allopurinol (10mg/kg/gün po 2-3 dozda 3-8 gün
maksimum 500-600mg/m2) kullan›l›r. Kontrol alt›na al›n-
mayan blast y›k›m› varsa  rekombinant ürat oksidaz enzi-
mi (Fasturtec, Elitek) 0,15-0,2 mg/kg >30 dakikada da-
mardan uygulan›r, kemoterapi 4-24 saat sonras›nda baflla-
n›r ve tedaviye 5 gün ürik asit düzeyine göre devam edilir.
Lökosit say›s› düzelene kadar hipervizkozitenin tetikleyece-
¤i  tromboz geliflimini engellemek amac› ile Hb 8 g/dl’nin
üzerine ç›kar›lmamaya çal›fl›lmal›d›r.  Kanama komplikas-
yonu varsa trombosit alt s›n›r›  20.000/mm3’ün üzerinde
tutulmal›d›r. P›ht›laflma  bozuklu¤u  varsa taze dondurul-
mufl  plazma verilebilir. Yeterli hidrasyon ve diüreti¤e ra¤-
men  idrar ç›k›fl›  yetersiz ise hemodializ gerekebilir (10
mg/kg/gün IV furosemid ve 130-200 ml/m2/saat s›v› veril-
mesine ra¤men idrar ç›k›fl›n›n 50ml/m2/saatin alt›nda kal-
mas›). Fosfor normal olsa bile hipoksantin kristalize olabi-
lece¤inden idrar pH’s›n›n sürekli 7,5’in üzerinde kalmas›-
na izin verilmemelidir. Fosfor yüksekse idrar pH’s› 7’nin

üzerine ç›kart›lmamal›d›r. Takipte K yüksek seyrederse ve-
ya  K > 6 ise hemodializ haz›rl›klar›na bafllan›l›r, > 7
olursa derhal hemodialize al›n›r. Hemodializ gerçekleflene
kadar oral iyon de¤ifltirici reçine (nötropenide rektal uygu-
lanmamal›d›r), IV glukoz+kristalize insulin, EKG de¤iflik-
likleri varsa ek olarak IV CaGlukonat %10 ve bikarbonat
ile zaman kazan›lmal›d›r. P. Carini enfeksiyonundan ko-
runma amac› ile tedavinin bafllang›ç, güçlendirme evrele-
rinde her gün,  idame tedavisinde ise metotreksat kulland›-
¤› gün, öncesi ve sonras›ndaki günlerde kullan›lmama flar-
t› ile co-trimaksazol oral olarak bafllan›l›r. 

Tedavi bölümleri
1. ‹ndüksiyon ( bafllang›ç) tedavisi
2. SSS tedavisi
3. Konsolidasyon ( güçlendirme ) tedavisi
4. ‹dame tedavi

‹NDÜKS‹YON ( bafllang›ç) TEDAV‹S‹
Bu tedavide amaç lösemik hücrelerin ortadan kald›r›lma-
s›d›r. Tan› konulur konulmaz bafllan›l›r. Ortalama 4-6
hafta sürer. Arkas›ndan remisyon de¤erlendirmesi için ke-
mik ili¤i al›n›r. Kemik ili¤inde blast say›s› <%5 elde edil-
mesi amaçlan›r. Tam remisyon için ayr›ca  kan tablosu
normal s›n›rlara ulaflmal›d›r (nötrofiller >500mm3,
trombositler >75.000/mm3 ve Hb12g/dL ). Tedavinin bu
döneminde  kortizon, vinkristin , antrasiklin ve L-aspara-
ginaz kullan›l›r. Son zamanlarda bu dört ilaca sitozin ara-
binozid, metotreksat, siklofosfamid ve etoposid’i tedavinin
2. bölümünde ( faz 2)  ekleyen protokoller vard›r (21).
Tüm bu ilaçlar›n kullan›lmas›na ra¤men % 2 olguda re-
misyon sa¤lanamayabilir. Yine bu dönem hastalar›n teda-
vi komplikasyonlar› ve enfeksiyonlardan dolay› en s›k
kaybedildi¤i dönemdir. 

SSS TEDAV‹S‹
ALL’ den iyileflen hastalarda nükslerin SSS’den kaynakl›
oldu¤unun görülmesi üzerine, verilen kemoterapilerin
BOS’a geçmedi¤i fikrini ortaya atm›fl ve yap›lan çal›flma-
lar bunu desteklemifltir. Bu verilerin ›fl›¤›nda SSS’ne yö-
nelik tedavi ALL tedavisinin önemli bir k›sm›n› olufltur-
mufltur (6). Tan› s›ras›nda bafllayan intratekal tedavilere,
BOS tutulumu saptand›¤›nda daha yo¤unlafl›larak devam
edilmektedir. Farmakolojik tedavi yan›nda hem SSS tutu-
lumu olanlar, hem de  profilaksi amac› ile ALL’li çocuk
hastalar›n büyük bir ço¤unlu¤una geçmiflte oldukça yük-
sek dozlarda (1800- 2400cGy) radyoterapi uyguland›.
Ancak kranio-spinal RT’nin geç yan etkilerinin( hipotala-
mo-hipofizer aks bozukluklar›, kemik geliflim bozuklukla-
r›, büyüme h›z de¤ifliklikleri, beyin kognitif özelliklerinde
de¤ifliklikler) saptanmas› tedavi protokollerinin tekrar
gözden geçirilmesini gerektirdi. Beklenen SSS nüklerinin
%2-10 oldu¤unun bilinmesi, ortalama %90 kiflinin gerek-
siz RT mi al›yor sorusunu gündeme getirdi. Bu çal›flmala-
r›n sonucunda son zamanlarda düflük risk grubunda RT te-
davi protokolünden ç›kar›ld› (15). RT dozu profilaksi ola-
rak 1200, SSS tutulumu olanlarda ise 1800cGy’ ye çekil-
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di. ‹ntra tekal tedavide metotreksat yan›nda gerekti¤inde
sitozin arabinozid ve kortikosteroidlerden yaralan›lmaya
bafllan›ld› (20). SSS nüksü saptanan hastalarda dahi RT
olmadan tedavi yap›lmas› yollar›na bafl vuran çal›flmalar
bile gündeme gelmeye bafllad› ( 2,23,28).

GÜÇLEND‹RME TEDAV‹S‹
Tedavinin bu bölümünün amac› saptanabilen blastlar›n
temizlendi¤ini var sayarak ortalama 4 ayl›k bir tedaviden
sonra, sakl› kalabilen tüm blastlar› temizleyerek olas›
nüksü engellemektir (13). Amerikan ve Alman protokol-
lerinde güçlendirme tedavisinin protokol içinde ki  yerin-
de farkl›l›k saptanmaktad›r. Kimi protokoller güçlendir-
meyi hemen bafllang›ç sonras›nda SSS tedavisinden önce
uygulamakta, veya 2 kez hem bafllang›çtan hemen sonra
hem de SSS tedavisinden sonra vermektedir (17). Ço¤un-
lukla tedavide bafllang›ç tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n
benzeri (prednizolon, deksametazon, doksorubisin, da-
unorubisin, 6-merkaptopürin, 6-tioguanin vb) kullan›l›r.
Dikkat edilmesi gereken ortalama 6 ayl›k bir tedavi son-
ras›nda hastan›n febril nötropeniden kaybedilmemesidir. 

‹DAME TEDAV‹S‹
Alt› ayl›k yo¤un bir ilaç tedavisi ve düflük risk gruplar›
haricinde kranial ›fl›nlamadan 15-30 gün sonra,  iyi kli-
nik ve hematolojik bulgular varl›¤›nda yaklafl›k 1,5 y›l sü-
recek olan bir tedavi dönemidir. Tedavi amac› remisyo-
nun devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›d›r. Tedavide 6-merkapto-
pürin ve metotreksat kullan›l›r (3). Hastan›n lökosit say›-
s›n› 2000-3000/mm3 aras›nda tutacak flekilde her gün 6-
merkaptopürin 50mg/m2 ve haftada  bir gün  metotreksat
20mg/m2 a¤›zdan uygulan›r (12). Günlük al›nan 6-mer-
kaptopürin dozunun akflam verilmesi ile  biyoyararlan›m›-
n›n daha iyi oldu¤u belirtilmektedir.  Kemoterapi al›m› s›-
ras›nda hastalarda karaci¤er fonksiyonlar›nda bozulma
izlenebilir. Ancak bilürubin düzeyi 5g/dL üzerine ç›kma-
d›¤› takdirde tedavi kesilmesi önerilmemektedir. Hatta
karaci¤er toksisitesi olan hastalarda nüks oran›n›n daha
az görüldü¤ünü vurgulayan çal›flmalar vard›r.
Baz› Amerikan protokolleri 2 ilaç yerine güçlendirilmifl

idame tedavisi kullan›r, vinkristin, prednizolon veya eto-
posid, sitozin arabinozid tedaviye ilave edilir. ‹dame te-
davisinin k›salt›lmas›n›n nüks riskini artt›rd›¤› çal›flma-
larda gözlenmifltir. Erkek ve düflük risk grubu  olup RT
almayan grup haricinde idame tedavisinin 3 y›la uzat›l-
mas› ise tedavi baflar›s›n› de¤ifltirmemifltir. 

ALL tedavisinde hematopoetik kök hücre nakli 
Kemik ili¤i, periferik kan veya umblikal kordon kan›ndan
elde edilen kök hücreler kullan›lmaktad›r. Morbidite ve
mortalitesi yüksek bir tedavi oldu¤u için bilinen di¤er te-
davi yöntemleri ile flans› bulunmayan hastalarda uygulan-
maktad›r. ALL’de K‹T genellikle t(9,22), indüksiyon son-
ras›nda M2-3 kemik ili¤i, hipodiploidi ve steroide yan›t-
s›z ve erken nüks saptanan olgulara önerilmektedir. 

Tedavi Komplikasyonlar›
Erken ve geç olarak ikiye bölünerek incelenmesi uygundur. 

ERKEN KOMPL‹KASYONLAR:
Hiperürisemi ve böbrek yetersizli¤i: Yüksek lökosit ve or-
ganomegalisi olan hastalarda kemoterapi baflland›ktan
sonra blastlar›n y›k›lmas› ile hücre içinden aç›¤a ç›kan K,
ürik asit ve fosforun yetersiz at›ld›¤› durumda, özellikle
ürik asitin böbrek tubüllerinde birikmesi sonucunda oluflur.
Tedavide hidrasyon, idrar alkalinizasyonu ve ürik asit
azaltmak amac› ile allopurinol veya ürat oksidaz enzimi
kullan›lmal›d›r. 
2. Febril nötropeni: Kemoterapetik ilaçlar›n kullan›m›
sonras›nda mutlak  nötrofil say›s›n›n <500/mm3 oldu¤u
durumlarda birlikte atefl saptand›¤›ndaki tablodur. Has-
talar kendi floralar›ndaki veya hastane ortam›ndan edin-
dikleri enfeksiyon etkenleri ile enfekte olurlar. Kanserli
hastalar en s›k olarak enfeksiyonlar ve tedaviye yan›t ver-
meyen febril nötropeni ataklar›  nedeni ile kaybedilir. Ke-
moterapiden sonra atefllenen hasta acil olarak tedavi edil-
melidir. Aksiller yoldan bir kez >38°C veya bir saatten
uzun süren 37.5°C vücut ›s›s›, atefl olarak kabul edilmifl-
tir. Ateflin olmad›¤› ancak nötropenisi olan hastalarda hi-
potermi ateflten daha tehlikelidir. Hastalardan  olas› et-
kenin belirlenmesi amac› ile  mutlaka  en az 2 adet kan ,
varsa kateter (kateter girifl yeri gözden geçirilerek girifl
yerinden de ( Tünel enfeksiyonu ) gere¤inde örnekleme ya-
p›lmal›d›r) ve   flikayet olsun olmas›n tam idrar bulgular›
normal olsa bile,  mutlaka her hastadan en az bir idrar
kültürü  al›nmal›d›r. Kültürler al›nd›ktan hemen sonra
genifl spektrumlu bir antibiyotik bafllanarak hasta s›k› ta-
kip edilmeli, uzun süren nötropeni durumlar›nda klinik
flüphede varsa  antifungaller tedaviye eklenmelidir. Febril
nötropenik hastalarda sa¤ alt kadran a¤r›s› varsa nekro-
tizan enterokolit( tiflit) akla gelmelidir. Tan› için ultraso-
nografik olarak ba¤›rsak duvar›nda kal›nlaflma ve intra-
mural hava kabarc›klar›n›n görülmesi tipiktir. 
3. Hemostaz-tromboz bozukluklar›: Tedavide kullan›lan
ilaçlar›n yan etkileri karaci¤er toksisitesi olarak ortaya
ç›kt›¤›nda, bir çok p›ht›laflma ve antikoagülan maddelerin
karaci¤erde yap›lmas› nedeni ile hastalarda etkilenmenin
oran›na ba¤l› olarak kanama veya tromboz saptanabilir.
Özellikle L-asp ve steroidin birlikte kullan›ld›¤› dönemler-
de tromboz aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r.
4. Nörolojik yan etkiler: ‹ntra kranial kanama ve trom-
boz tedavi komplikasyonu olarak geliflebilir. 
Sinir k›l›f›nda bulunan tubulinler üzerine toksik olan anti-
mitotiklerin (vinkristin, vindesin, vinblastin)  en belirgin yan
etkileri ses k›s›kl›¤›, çene a¤r›s›, göz kapa¤›nda ptoz, düflük
ayak, kab›zl›k, tendon reflekslerinde azalmad›r. Ayr›ca in-
tra tekal verilen ilaçlara ba¤l› flimik menenjit oluflabilir.
Steroidlerin kiflilik de¤iflikli¤i, yüksek doz sitozin arabinozi-
din nistagmus ve halusinasyon, yüksek doz metotreksat›n
mukozit ve kemik ili¤i toksisitesi yan›nda lökoensafaloma-
lazi yapma olas›l›¤› vard›r. Kranial radyoterapi  sonras›nda
akut dönemde  beyin ödemine ba¤l› kusma ve bulant› , 6-8
hafta sonras›nda ise uykuya meyil, letarji ile SSS nüksü ile
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kar›flabilen bir klinik durum ortaya ç›kabilir. Ayr›ca kulla-
n›lan steroidlerin yan etkisi olarak geliflen hipertansif ense-
falopatide nörolojik bulgularla tan› alabilir. 
5.Pankreatit ve hiperglisemi: Pankreatit L-asp tedavisinin
en korkulan komplikasyonudur. Hiperglisemi ise L-asp ve
steroidin birlikte neden oldu¤u bazen insülin kullan›lmas›-
n› gerektirecek boyutlara varan geçici bir durumdur. 

GEÇ YAN ETK‹LER
ALL’de yaflam olas›l›¤›n›n % 80’lere ulaflmas› sonucunda,
iyileflen her olgunun önünde daha yaflayaca¤› 60-70 y›ll›k
bir süre vard›r. ALL’yi alt eden her hastan›n yaflam›n›n ge-
ri kalan›n› kaliteli geçirmesi ise, çocukluk ça¤›  kanser te-
davisinde göz ard› edilmemesi gereken önemli bir nokta-
d›r. Yaflayanlar›n artmas› ile tedavi komplikasyonlar› iz-
lenmeye ve dikkate al›nmaya bafllanm›flt›r. Nörolojik, kar-
diyak, endokrin, kemik, psikiyatrik,  seksüel ve fertilite ile
ilgili komplikasyonlar saptanmaya bafllam›flt›r (24). Ayr›-
ca ikincil tümör geliflme riski de bu hastalarda vard›r. 
Sonuç olarak çocukluk ça¤›nda ALL art›k tedavi edilebilen
kanserler aras›nda  yer almaktad›r.  Tedavide bundan son-
raki hedef %20-30 nüksleri de ortadan kald›racak ancak
hastada geç yan etkilere neden olmayacak, risk gruplar›na
ve hastan›n biyolojik ve sitogenetik özelliklerine göre ayar-
lanm›fl tedavi protokolleri yaratmakt›r ( 29,30).
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