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Castleman Hastalığı 
• Castleman hastalığı (CH) ya da diğer ismiyle anjiofoliküler lenf düğümü hiperplazisi

• Nadir görülen bir atipik lenfoproliferatif hastalık

• 1950:  Benjamin Castleman tarafından foliküler ve interfoliküler endotelyal hiperplazinin dahil 
olduğu belirgin kapiller proliferasyon ve germinal merkez involüsyonu olan lenfoid folliküllerin
artışı ile karakterize lokalize mediastinal lenf nodu büyümesi olarak tanımlanmıştır.

• 1969: Flendrig, plazma hücresini (PC), hyalinize ve “ara” (veya karışık) histopatolojik
varyantları tanımladı.

• 1980: UCD ve MCD olarak ikiye ayrılmış. Ayrıca HIV ve MCD arasında bir ilişki olduğu

• 1980-1990: (POEMS) sendromu ve MCD ile birlikte ortaya çıkma ve örtüşme

• 1990: HIV+ ve  HIV- vakalarda HHV-8 etyolojideki rolü

• 2010:  Takai ve arkadaşları  iMCD, TAFRO sendromu tanımlamışlar

Blood (2020) 135 (16): 1353–1364.



Epidemiyoloji
• UCD (tek merkezli Castleman hastalığı):

– ort. tanı yaşı:40
– her iki cinsiyette eşit oranda görülür

• MCD (çok merkezli Castleman hastalığı): 
– ort. tanı yaşı : 60   
– erkek > kadın 

• UCD, POEMS-MCD veya iMCD için bilinen hiçbir risk faktörü yoktur.

• İmmün yetmezlik, HHV8-MCD için birincil risk faktörüdür

• HIV, HHV8-MCD'nin altında yatan en yaygın kronik immün sistemi baskılanmış 
durumlardan biridir.

• Hemen hemen tüm HIV + MCD hastalarında HHV8-MCD vardır

• HIV - MCD popülasyonunda HHV8-MCD, MCD vakalarının %2 ila %50'sini oluşturur,
Frizzera G, Am J Surg Pathol. 1983;7 (3):211-231.
Oksenhendler E, Br J Haematol. 2018;180(2):206-216.



Overview of Castleman disease

Angela Dispenzieri,David C. Fajgenbaum, Overview 
of Castleman disease, Blood, 2020, 



Patogenez
• Unicentric CD >>> neoplastic follicular dendritic cell (FDC)

• HHV-8–associated multicentric CD >>>
• HHV-8 
• HHV-8 enfekte vasküler ve lenfoid hücreler patogenezden sorumlu 

olan viral bir IL-6 analoğu ifade eder. 

• (POEMS)–associated multicentric CD (MCD) >>> monoclonal plasma cell

• Idiopathic MCD >>>
• interleukin-6 (IL-6)>>> VEGF ekspresyonu>>> artmış anjiyogenez
• Son zamanlarda aktive T hücreleri ve rapamisin yolu aktivasyonu 

Blood (2020) 135 (16): 1353–1364.



Overview of Castleman disease

Angela Dispenzieri,David C. Fajgenbaum, Overview 
of Castleman disease, Blood, 2020, Figure 2.



Klinik
• Asemptomatik

• Vital yapılara bası ( üreterler, hava yolu..)

• Konstitüsyonel semptomlar (gece terlemesi, >38°C ateş, kilo kaybı, yorgunluk)

• Tek veya yaygın LAP

• HSM

• Sıvı birikimi (periferik ödem, plevral efüzyon, asit)

• Deri bulguları (mor papüller ve hemanjiyomlar)

• Lenfositik interstisyel pnömoni



Laboratuar
• Normal (UCD ‘de genellikle) 

• ESR, CRP, LDH, IL-6 ve VEGF yüksekliği 

• Anemi

• Trombositopeni veya trombositoz

• Hipoalbüminemi

• Böbrek fonksiyon bozukluğu veya proteinüri

• Poliklonal hipergamaglobulinemi

• HHV-8 enfeksiyonu için serolojik testlerin klinik kullanımı sınırlı çünkü 
immünsupresif hastalar Ab geliştirmeyebilir. Viral yük ölçümü ya da 
immünohistokimya (latency-associated nuclear antigen-1 (LANA-1)tanı koymaya 
yardımcı olabilir.



TANI



UCD –tanı kriterleri
Dahil edilme kriterleri( her ikiside gerekli) Dışlama kriterleri

• Görüntüleme ile lenf düğümünün veya 
lenf düğümlerinin tek bir lenf düğümü 
bölgesiyle sınırlı olması

• Lenf nodu dokusunun histopatolojik
incelemesi UCD ile uyumludur ve 
LANA-1 negatiftir. HHV-8 testinin tüm 
UCD vakalarında negatif olması 
beklenir.

• Toxoplazma lenfadenit
• HİV lenfadenit
• Lenfoma
• Foliküler dentritik hücreli sarkom
• Plazmasitom
• romatoid artrit
• Foliküler hiperplazi
• Otoimmün lenfoproliferatif sendrom
• HHV-8 ilişkili MCD
• iMCD



Inclusion criteria Exclusion criteria

I. Major criteria (need both) Infection-related disorders

1. Histopathologic lymph node 1. HHV8

2. Enlarged lymph nodes in ≥2 lymph node stations 2. EBV LPD

II. Minor criteria (need ≥2 of 11 with ≥1 laboratory criterion) 3. Inflammation and adenopathy by other infection

Laboratory Autoimmune/inflammatory disease

1. Elevated ESR or CRP 1. SLE

2. Anemia 2. Rheumatoid arthritis

3. Thrombocytopenia/tosis 3. Adult-onset Still disease

4. Renal dysfunction or proteinuria 4. Juvenile idiopathic arthritis

5. Polyclonal hypergammaglobulinemia 5. Autoimmune LPS

6. Hypoalbuminemia Malignant LPD

Clinical 1. Lymphoma

1. Constitutional symptoms 2. Multiple myeloma

2. Large spleen and/or liver 3. Primary lymph node plasmacytoma

3. Fluid accumulation 4. FDC sarcoma

4. Eruptive cherry angiomata or violaceous papules 5. POEMS syndrome

5. Lymphocytic interstitial pneumonitis

İMCD Tanı Kriterleri 

Blood (2020) 135 (16): 1353–1364.



iMCD-TAFRO  tanı kriterleri
Histopatolojik kriterler: hepsine ihtiyaç var

Tipik LN patolojisi (genişlemiş EC çekirdekli atrofik GC'ler, endotelyal venüllerin
proliferasyonu, az sayıda olgun PC)

HHV8 için Negatif LANA-1

Major kriterler: 3 / 5'e ihtiyaç var

Trombositopeni (<100 000/μL)

Anazarka tarzı asit (BT'de plevral efüzyon ve asit)

Ateş (>38°C)

retikülin fibrozu

organomegali

Minör kriterler: en az 1

Megakaryositlerin hiper/normoplazisi

Belirgin olarak yüksek transaminazlar olmadan yüksek alkalen fosfataz (ALP)

Blood (2020) 135 (16): 1353–1364.



TEDAVİ



Tedavi Öncesi Değerlendirme

• Unisentrik / multisentrik hastalık ayrımı

• Aktif hastalık  (Sistemik inflamatuar bulgular)

• Komorbid hastalık 



Tedavi Öncesi Değerlendirme
• Tam kan sayımı, biyokimyasal parametreler

• Hepatit B, Hepatit C, HIV 

• HHV-8

• İmmünfiksasyon, serbest hafif zincirler ve kantitatif immünoglobulinler ile serum 
protein elektroforezi

• ESR, CRP, ferritin ve fibrinojen dahil olmak üzere akut faz reaktanları için testler

• Serum IL-6, çözünür IL-2 reseptörü ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün 
(VEGF) ve varsa diğer proinflamatuar sitokinlerin bir panelinin ölçümü.

• ANA, romatoid faktör, SS-A, SS-B ve anti-dsDNA gibi otoimmün bozukluklar için 
klinik olarak şüpheleniliyorsa serolojik araştırmalar yapılır.



Tedavi Öncesi Değerlendirme

• Toraks, abdomen, pelvis BT: LAP ve SM yanısıra unisentrik
hastalıkta rezeke edilebilirliğin değerlendirilmesi amacıyla

•
• PET/CT : 
yalnızca tanısal bir örnek almak için değil, aynı 

zamanda lenfomayı dışlamak için 
medyan maksimum SUV (SUVmax) tipik olarak ∼3 ila 8 

iken daha yüksek değerler lenfomayı düşündürür.



Aktif Hastalık Kriterleri
• Ateş 
• Başka neden yokluğunda CRP>20 mg/L
• Aşağıdaki MCD ilişkili semptomlardan en az üçü:

 Periferik LAP
 Splenomegali
 Ödem
 Plevral effüzyon
 Asit
 Öksürük
 Burun tıkanıklığı
 Ağız kuruluğu 
 Rash
 Santral nörolojik bulgular
 Sarılık 
 OİHA 



Tedavi - UCD
• Rezektabl hastalık:

– tam cerrahi rezeksiyon hemen hemen her zaman küratiftir
– altın standart yaklaşım 

• Unresectable hastalık :
– Asymptomatic

– Gözlem , yıllık takip 
– Yakın takip (CRP/ESR, anemi)

– Symptomatic
– Compression-related symptoms:  rituximab
– Inflammation-related symptoms:  anti-IL-6 therapy 

with siltuximab or tocilizumab
– radiotherapy 
– immunomodulators/immunosuppressants, such as 

corticosteroids, cyclosporine A, and sirolimus,

https://www.uptodate.com/contents/siltuximab-drug-information?search=castleman+disease&topicRef=90340&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/tocilizumab-drug-information?search=castleman+disease&topicRef=90340&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/cyclosporine-ciclosporin-drug-information?search=castleman+disease&topicRef=90340&source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/sirolimus-drug-information?search=castleman+disease&topicRef=90340&source=see_link










POEMS-MCD



POEMS-MCD- tedavi

• Osteosklerotik lezyon + periferal nöropati:
– Standart myelom tedavisi
– Yüksek doz KT + OKHN
– OKHN adayı değilse diğer myelom tedavileri 

(melfalan, siklofosfamid, lenalidomid, talidomid, 
bortezomib, karfilzomib ve daratumumab)

• Osteosklerotik lezyon yoksa:
– IL-6 yüksekse >>>siltuximab, rituximab



TEŞEKKÜRLER…
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