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Yeni tanı konan erişkin AML hastalarının 

%60-80’i indüksiyon tedavisiyle 

remisyona girer.

Post-remisyon tedavisi verilmeyen 

hastaların tamamına yakını 4-8 ay arası 

sürede relaps olur.

Remisyon sonrası tedavi alan genç ve 

orta yaş grubu hastalarda 5 yıllık 

yaşam beklentisi %40 civarındadır.



Remisyon sonrası tedavi seçenekleri 3 grupta 

incelenebilir:

Konsolidasyon kemoterapisi/immünoterapi

Otolog kök hücre nakli

Allojeneik/haploidentik/akraba dışı kök hücre 

nakli

Tedavi kararı çok çeşitli parametrelere bağlıdır 

(hastanın yaşı, performans durumu, komorbidite, 

tümör karyotipi/lösemi risk grubu…).



Yüksek doz ARA-C ile 
yapılan öncü karşılaştırmalı 
post-remisyon tedavisinin 
sonuçları, 1994 yılında 
CALGB tarafından 
yayımlandı.

Bu çalışmada; m2 başına 
100 mg, 400 mg ve 3 g
ARA-C aylık konsolidasyon 
rejimleri 4 kür verilerek 
sonuçlar incelendi.





60 yaş ve altı hastalar 60 yaş> hastalar



60 yaş ve altı hastalarda ARA-C’nin doza 

bağlı bir etkisinin olduğu ve yüksek doz    

ARA-C rejimlerinin ilk remisyonda yapılan 

kemik iliği nakli ile kıyaslanabilir sonuçlar 

verdiği görüldü.



1994 yılından sonra konsolidasyon amaçlı 

yüksek doz ARA-C kullanımı tüm dünyada 

yaygınlaştı ve uzun yıllar standart tedavi, 

adeta ‘dogma’, haline geldi.



Yüksek doz ARA-C ile hematolojik, nörolojik 

(serebellar) toksisite ve organ (hepatik, 

gastrointestinal, oküler ve cilt) toksisiteleri

daha yüksek oranda görülmekte ve 50-60 

yaş üstü hastalarda kullanım zorluğu 

karşımıza çıkmaktadır.



Farmakolojik açıdan baktığımız zaman, 

verilen ARA-C transport sistemi sayesinde 
blastlara girer ve arabinozilsitozin-5’

trifosfata dönüşür.



Arabinozilsitozin-5’ trifosfat yapımının 200-250 

mg/m²/saat infüzyon dozuyla satüre olduğu, 

bunun da 3 saatlik tek doz 1 g/m² ARA-C 

infüzyon dozuna tekabül ettiği gösterilmiştir.

Bu durumda, farmakolojik olarak, 3 gr/m² 

gibi yüksek ARA-C dozu terapötik platonun 

çok üstündedir.

Semin Oncol 1987;14(2 Suppl 1):159



CALGB çalışmasının sonunda, 400 

mg/m2’den 3000 mg/m2 gibi çok yüksek 

doza çıkmak gerekli miydi yoksa toksisitesi

daha az olacak arada bir ARA-C dozu ile 

de aynı etki elde edilebilir miydi sorusu 

cevapsız olarak kaldı.



Takibeden süreçte ilk CALGB çalışmasının 

subgrup analizleri yapıldı ve sitogenetik

gruplara göre etkinliğine bakıldı:



Yüksek doz ARA-C’nin diğer doz gruplarına 

kıyasla t(8;21) ve inv(16)/t(16;16)’yı da 

içeren core binding factor (CBF)-AML ve 

sitogenetik açıdan normal karyotipli

AML’de avantajlı olduğu görüldü.



Diğer sitogenetik anomalileri içeren 

hastalarda, ARA-C dozuna bağlı 

olmaksızın, prognozun kötü olduğu 

anlaşıldı.

Cancer Res 1998;58:4173.



İlerleyen yıllarda ‘yüksek doz ARA-C dogması’ 

sarsılmaya başladı ve AML’de post-remisyon

tedavi açısından cevaplanması gereken farklı 

sorular ortaya çıktı:



Her AML’de yüksek doz ARA-C gerekli mi 

(özellikle ARA-C’nin farmakodinamik 

özellikleri gözönüne alındığında)?

Tek başına ARA-C mi yoksa kombinasyon 

tedavisi mi daha avantajlı?

ARA-C dışında farklı tedavi alternatifleri 

nedir (nakil dışı)?



Birkaç randomize çalışmada tek ajan 

yüksek doz ARA-C rejimi, kombinasyon 

kemoterapileriyle kıyaslandı; farklı sonuçlar 

elde edildi. 



JALSG AML201 çalışmasında tek doz yüksek 
doz ARA-C (2 gr/m²) değişik çok ajanlı 
kombinasyon kemoterapileriyle kıyaslandı. 
Tüm AML grupları birlikte ele alındığında 
aralarında fark bulunmazken CBF-AML’de
yüksek doz ARA-C, DFS açısından, 
kombinasyon tedavine üstün bulundu.

Blood 2011;117:2366 





JALSG AML201 çalışmasına göre AML’de 5 yıllık DFS ve OS



JALSG AML201 çalışmasına göre iyi riskli AML’de 5 yıllık DFS 

ve OS



AML2003 çalışmasında 

ise intention-to-treat

analizine göre multiajan

kemoterapi ve yüksek 

doz ARA-C rejimleri 

arasında fark 

bulunamadı.

J Clin Oncol 31:2094





MRC AML15 çalışmasında ise 

konsolidasyon tedavisi olarak 2 değişik 

yüksek ARA-C dozu (1,5 gr/m² ve 3 gr/m²) 

ile multiajan kemoterapi protokolleri 

kıyaslandı.



Bu çalışmada ARA-C (1,5 gr/m²-orta doz?) 

ve 3 gr/m² ARA-C sonuçları tüm gruplar 

birarada ele alındığında benzer bulundu.

Ancak yüksek riskli hastalarda 

kombinasyon tedavisi daha iyi sonuçlar 

verdi. 

J Clin Oncol 2013;31:3360





Çalışmaların sonucunda kesin olarak belli bir 

sonuç elde edilemese de subgrup analizleri 

yapıldığında CBF-AML, NPM1-mutasyonlu 

AML ve sitogenetik olarak normal AML’de

yüksek doz ARA-C (bid; 1,3,5. günler); yüksek 

riskli AML’lerde kombinasyon tedavisinin 

tercih edilebileceği sonucuna varıldı.



German-Austrian AML Study Group 

çalışmasında yüksek doz ARA-C 1,2 ve 3. 

günlerde verilerek 1,3 ve 5. günlerde 

verilmesiyle kıyaslandı; nötropeniden çıkış 

sürecinin 4 gün azaldığı ve trombosit

ihtiyacının daha az olduğu gözlendi.





AR-C dozu? konusunda tam bir fikir 

birliğine varılamadı (MRD negatif ise düşük 

doz?). 



Her ne kadar yüksek doz ARA-C verip 
vermeme konusunda tam bir fikir birliği 
yoksa da 1000 mg/ m² üzerindeki doz 
uygulamaları ciddi bir biçimde 
tartışılmakta ve bu dozun üzerinde 
etkinliğin artmadığına dair sonuçlar daha 
yüksek doz uygulaması konusunda genel 
bir isteksizlik yaratmaktadır.





18-59 yaşlarında orta-yüksek riskli 221 

hastada ARA-C 3 g/ m² ile ARA-C 1 g/ m² 

+ clofarabine 30 mg/m²(CLARA) 5 gün 

süreyle verilerek sonuçlar kıyaslandı:

CLARA grubunda 2 yılın sonunda relaps

oranı düşük (34% vs 46%; P = .025) ve 

relaps olmaksızın yaşam süresi daha uzun 

bulundu.

J Clin Oncol 2017;35:1223



FLT 3 ITD mutasyonları; 60 yaş< hastaların 

yaklaşık 25%’inde; daha ileri yaş hastaların 

15%’inde saptanır. Genin diğer tirozin kinaz

kısmında ise ek olarak 5%-10% hastada 

mutasyon görülür.

Leukemia 2014;28:1953



Midostaurin FLT3 mutasyonlarında aktif 

olan bir tirozin kinaz inhibitörüdür.

Stone ve ark. 60 yaş altı AML hastalarında 

3+7 protokolüne plasebo/midostaurin 

ekleyerek randomize kontrollü bir çalışma 

yaptılar.

N Engl J Med 2017;377:454 



Bir yıl süreyle midostaurin aynı dozda (50 

mg oral 2x1) idame tedavi olarak verildi. 

Her ne kadar CR oranları 2 grupta benzer 

çıksa da yaşam süresi midostaurin

grubunda daha yüksek saptandı.

Bu çalışmadan sonra FDA, yaş sınırı 

getirmeksizin FLT3 anomalisi saptanan 

hastalarda midostaurin kullanımını 

onayladı. 





 İlginç olarak, midostaurinin relapsı

engellemekte en etkili olduğu grup; ilk 

remisyonda allojeneik kök hücre nakli 

yapılan hastalardı.

Blood 2017;130(Suppl 1):2580



Bir diğer ilaç da gemtuzumab

ozogamisindir (GO). 

GO myeloid hücrelerde bulunan CD33 

antijenine karşı caleacheamicin toksiniyle 

birleştirilmiş bir antikordur.

Relaps/refrakter CD33 pozitif AML 

hastalarında kullanılmaktadır.



Konsolidasyon amaçlı 2 randomize çalışmada 
GO etkili olmamıştır:

MRC AML-15 çalışmasında ilk konsolidasyon 
tedavisine eklenmiştir.

J Clin Oncol 2011;29(4):369

HOVON grubu çalışmasında tam remisyon
elde edilen ileri yaş hastaların bir grubuna 
konsolidasyon tedavisi verilmemiş, diğer 
gruba 3 kür GO (6 mg/m2 4 haftada bir) 
verilmiştir. Burada da relaps oranları benzer 
bulunmuştur.

Blood 2010;115(13):2586



Diğer bir konu ise idame tedavidir?

Bugüne dek yapılan araştırmalarda kesin 

bir sonuca ulaşılamamıştır ve rutin olarak 

önerilmemektedir.

HOVON97 çalışmasında yaşlı AML 

hastalarına azasitidin denenmiştir.

Kontrol grubuna göre DFS uzamış, OS 

değişmemiştir.





HOVON97 çalışması



HOVON97 çalışması







Sonuç olarak AML heterojen bir grup 

hastalıktır.

Tedavi yaş, sitogenetik, komorbidite vs

faktörlere göre değişir.

İdeal bir post-remisyon tedavisi henüz yoktur.



Yüksek doz ARA-C eski büyüsünü yitirmiştir, 

ancak özellikle CBF-AML’de ve diğer 

gruplarda (yine de) kullanılmaktadır.

İdame tedavisi ileri yaş AML hastalarında 

düşünülebilir (azasitidinle).

Yüksek riskli AML’de kombinasyon tedavisi 

daha iyi gibi durmaktadır.


