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Akut Myeloid Lösemi 

• Erişkinlerde en sık görülen Akut Lösemi tipidir.
• Medyan tanı yaşı 65’dir.
• Denovo olabileceği gibi, altta yatan hematolojik hastalıklara sekonder 

de gelişebilir : sekonder AML (MDS, KMPH, PNH..)
• Daha önceden alınan sitotoksik tedaviler sonrası da gelişebilir. (t-AML)
• ELN-2017 kriterlerine göre sitogenetik ve moleküler belirteçler ile risk 

grubu belirlenmektedir. 
• Tanı ile birlikte, hastaların risk değerlendirmeleri ile birlikte, hedefe 

yönelik tedavilere uygunluğu da araştırılmalıdır.  



Akut Myeloid Lösemi 

• Yeni tanı alan ve intensif tedavilere uygun olan hastalarda birinci basamak 
tedavi rejimi 

• 7+3 
• Daunorubisin 60-90 mg/m2 / İdarubisin 12 mg/m2 : 3  gün 
• ARA-C 100-200 mg/m2 : 7 gün 

• Hastalarda remisyon elde edildikten sonra risk grubuna göre devam tedavileri 
planlanmaktadır. 

• Son yıllarda hedefe yönelik tedavilerin ortaya çıkışı ile birlikte, FLT-3 pozitif AML’de 
indüksyion tedavisine Midastaurin eklenmesi 

• Yine CBF(+) AML’de ise Gemtuzumab eklenmesi önerilmektedir. 



Akut Myeloid Lösemi 

• Yeni tanı alan ve intensif tedavilere uygun olmayan hastalarda ise 
tedavi seçenekleri

• Hipometile edici ajanlar (AZA-DEC)

• LDAC

• Son yıllarda yapılan çalışmalarda bcl2 inhibitörü venetoclax’ın eklenmesi 
HMA’ların yanıt oranlarını belirgin artırmaktadır. 



Akut Myeloid Lösemi 

• AML’de yeni seçenekler  nedir ? 

• AML de yeni hedefler nedir ? 

• Ülkemizde henüz erişimi olmayan ajanları baz alarak hedefe yönelik 
tedaviler ? Yeni hedefler ? Klinik çalışma verileleri ? 







Gilteritinib

• 2. nesil dual FLT-3 inhibitörüdür

• Ayrıca AXL kinazı inhibe eder, zayıf dereceli KİT inhibisyonu (+)

• Relaps / Refrakter AML tedavisinde 

• Gilteritinib Monoterapisinin etkinliği 

• Faz-III ADMiRAL çalışması ile ortaya konmuştur.



Gilteritinib



Gilteritinib

• Faz III Randomize çalışmaya
• Toplam 335 FLT-3(+) Relaps Refrakter AML hastası dahil edilmiştir. 
• 2:1 randomizasyon

• 247 hasta Gilteritinib 120 mg/gün
• 124 hasta ise Kemoterapi koluna 

• İntensif KT:  MEC, FLAG-İda ( 68 hasta)
• Düşük Yoğunluklu: LDAC, AZA (41 hasta)



Gilteritinib

• Medyan Yaş: 62
• %12.4 hasta daha önce 

FLT-inhibitörü almış 

• %60 relaps (medyan 
remisyon süresi 6 ay ) 

• %40 Primer refrakter

• %80 FLT-3 ITD (+)



Gilteritinib

• İntensif KT kolunda 1 siklus tedavi
• Düşük yoğunluklu tedavi kolunda 4 siklus 
• Gilteritinib ise medyan 5 siklus verilmiş. (1 siklus =28 gün)

• Gilteritinib kolunda 63 hasta (%25.5)
• KT kolunda ise 19 hastaya  (%15.3)

• AKİT yapılmış 



Gilteritinib

• Medyan 17 
ay takip 
süresi 
sonrasında

• CR+CRi
• Gilterinib : 

%34
• KT: %15.3



Gilteritinib

• Medyan Olaysız Sağkalım (EFS)

• Gilterinib kolunda: 2.8 ay
• KT kolunda: 0.7 ay 

• 1. yıl OS oranı

• Gilterinib kolunda %37
• KT kolunda %16.7



Gilteritinib

• Sağkalım Avantajını
• Hem İntensif
• Hem Düşük 

Yoğunluklu
• Transplant 

yapılanlarda
• FLT-3 ITD olan 

grupta
• Elde etmiştir. !!!



Gilteritinib

• Diferansiasyon Sendromu (%3) 
• QT uzaması 
• KCFT yüksekliği 
• Hematolojik Toksisite
• Febril Nötropeni 
• FDA ve EMA FLT-3 pozitif R/R AML’de Onaylamıştır !!!
• Halen, AKİT sonrası Gilteritinib’in AKİT sonrası idame tedavide plasebo ile 

karşılaştırıldığı faz III çalışmanın (BMT-CTN-06) sonuçları beklenmektedir !!!



Ivosidenib – IDH-1 inh

• IDH-1 mutasyonları AML’de %6-9 
• IDH-1 mutasyonu kötü prognoz ile ilişkilidir
• IDH 1-2 enzimleri; Krebs siklusunda yer alırlar 
• isositratı  α-KG’a çevirir (dekarboksile eder)
• IDH-1 sitoplazma da, IDH-2 ise mitokondride bulunur.
• IDH-1/2 mutasyonu sonucunda NADPH aracılı α-KG to 2-HG

dönüşümü olur
• Bir onkometabolit olan 2-HG, epigenetik değişikliklere ve myeloid 

serinin differansiyonunda duraklama neden  olur !!!!



Ivosidenib – IDH-1 inh

• Ivosidenib (AG-120)
• IDH-1 inhibitörüdür
• Preklinik çalışmalarda
• IDH-1’i inhibe ederek 

intrasellüler 2-HG 
seviyesini azaltır

• Myeloid seride 
diferansiasyon sağlar 



Ivosidenib – IDH-1 inh



Ivosidenib – IDH-1 inh

• Faz I-II R/R AML’de
• IDH-1 mutasyonu pozitif (Mutant allel R132)
• İvosidenib 1x500 mg /gün, progresyona kadar
• 179 R/R AML hastasında
• CR-CRi oranı %30.2 ( CR %21) ORR %39.9
• Yanıta kadar geçen süre medyan 2 ay
• Yanıtın kalıcılığı (DoR) medyan 6.5 ay, CR (9.5 ay)   



Ivosidenib – IDH-1 inh

• Medyan 14.8 ay takip süresi sonrasıda
• Medyan OS 8.8 ay
• CR-Cri olan grupta 18.ay OS oranı %50.1

• Mutasyon klerensi sağlanan grupta 
hem DoR hem de OS belirgin olarak 
daha uzun tespit edilmiştir. (p=0.02)



Ivosidenib – IDH-1 inh

• Yan etki 

• QT uzaması %7.8

• Diferansiasyon Sendromu 
(%4.7)



İvosidenib – Yeni 
Tanı AML’de

• IDH-1 mutant AML’de 
• 1. basamak tedavide İvosidenib
• 33 hasta (26 hasta sekonder AML)
• Medyan yaş 76
• %75 intermediate sitogenetik risk (ELN-2017)
• İvosidenib 1x500mg/gün p.o



İvosidenib – Yeni 
Tanı AML’de

• IDH-1 mutant AML’de 
• 1. basamak tedavide İvosidenib
• 33 hasta (26 hasta sekonder AML)
• Medyan yaş 76
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İvosidenib – Yeni 
Tanı AML’de

• Medyan 23 ay takip süresi 
sonrasında

• Medyan OS 12.6 ay
• 1 yıl OS oranı %51
• IDH mutasyon klerensi %64 

(9/14) 

• Diferansiasyon  Sendromu %18
• Grade III-IV DS %9
• Medyan 14. günde gelişmiş



İvosidenib –Yan etki yönetimi



Enasidenib- IDH-2 inh

• IDH-2 mutasyonu AML’de %8-19 
• IDH-2 Mutant allel R140 –R172
• IDH-2 mutant hastalıkta da 
• Enasidenib (AG-221) IDH-2 inhibitörüdür
• İlk olarak R/R AML’de daha sonra ise yeni tanı AML de etkinliğini 

değerlendiren çalışmalar mevcuttur. 



Enasidenib- IDH-2 inh

• Faz I-II, R/R AML’de doz belirleme ve etkinlik çalışmasında
• Faz I ‘de 50-650 mg olarak belirlenmiş ve faz II’de 100 mg/gün



Enasidenib- IDH-2 inh

• Medyan yaş 68
• %47 hasta 1 seri, %30 2 seri, %23 ≥3 seri tedavi almış
• %21 sekonder AML, %79 denovo AML
• %15 AKİT sonrası relaps, %33 primer refrakter 
• %100 hasta IDH-2 mutant 
• Medyan tedavi süresi 5 kür (1-48 kür)



Enasidenib- IDH-2 inh

• Medyan yaş 68
• %47 hasta 1 seri, %30 2 seri, %23 ≥3 seri tedavi almış
• %21 sekonder AML, %79 denovo AML
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Enasidenib- IDH-2 inh

Medyan OS:  
8.8 ay

Yanıta Göre
CR: 19.7 ay
PR: 13.8 ay



Enasidenib- IDH-2 inh

• Medyan yaş 68
• %47 hasta 1 seri, %30 2 seri, %23 ≥3 seri tedavi almış
• %21 sekonder AML, %79 denovo AML
• %15 AKİT sonrası relaps, %33 primer refrakter 
• %100 hasta IDH-2 mutant 
• Medyan tedavi süresi 5 kür (1-48 kür)



IDH-1/2 inhibitörleri ile 
intensif Kemoterapi 
kombinasyonu 
• 2021 de yayınlanan Yeni tanı hastalara, intensif KT ile IDH inhibitörleri 

kombinasyonu, Faz I çalışma



IDH-1/2 inhibitörleri ile 
intensif Kemoterapi 
kombinasyonu 
• 2021 de yayınlanan Yeni tanı hastalara, intensif KT ile IDH inhibitörleri 

kombinasyonu, Faz I çalışma
• Total 153 hasta, Medyan yaş 63
• 60 hasta IDH-1, 93 hasta IDH-2 pozitif
• %70 denovo AML, %30 Sekonder AML 
• %70 hasta ELN-2017 intermediate risk, %22 kötü risk grubu
• İvosidenib kolunda 28/60 AKİT yapılmış
• Ensasidenib kolunda 43/93 AKİT yapılmış



IDH-1/2 inhibitörleri ile 
intensif Kemoterapi 
kombinasyonu 



IDH-1/2 inhibitörleri ile 
intensif Kemoterapi 
kombinasyonu 

• Ivo +KT: Mutasyon klerensi %39, Flow MRD (-)’liği %80 
• Ena +KT: Mutasyon klerensi %23, Flow MRD (-)’liği %62

• ENA R-172 mutant olanlarda MRD (-)’liği R-140’a göre  daha az  



IDH-1/2 inhibitörleri ile 
intensif Kemoterapi 
kombinasyonu 
• 2021 de yayınlanan Yeni tanı 

hastalara, intensif KT ile IDH 
inhibitörleri kombinasyonu, 
Faz I çalışma

• Medyan 9.3 ay takip süresi
• İvo+KT: medyan OS NR
• 1.yıl OS %78
• Evo+KT: medyan OS 25.4 ay
• 1. yıl OS %74



İvosidenib + Azasitidine 
Yeni Tanı AML

• 2021’de yayınlanan makale
• İntensif KT’ye uygun olmayan, IDH-1 pozitif AML hastalarında
• AZA (75mg/m2) 1-7 gün ile İvosidenib 1x500 mg/gün (28 günde bir )
• Medyan yaş 76, 23 hasta
• %65 denovo AML,%35 sekonder AML
• IDH-1, R132 mutasyonu (+)
• %65 intermediate risk ( ELN-2017), %23 kötü risk grubunda
• Medyan 15.1 ay tedavi almış hastalar 



İvosidenib + Azasitidine 
Yeni Tanı AML

• CR+CRi:%69.6
• ORR %78.3
• Yanıta geçen süre: Medyan 2.8 ay
• Medyan OS ulaşılamamış
• 1.yıl OS %82, CR elde edilenlerde Mutasyon 

klerensi %74
• DS: %8 



Enasidenib + Azacitidine, 
Yeni tanı AML 

• Kasım- 2021 de yayınlanan makale
• IDH-2 mutasyonu pozitif, İntensif KT ye uygun olmayan hastalarda
• Enasidenib 100mg/gün 28 gün + Azasitidine (75mg/m2) 1-7 gün
• AG-221 – AML 005 çalışması
• Randomize faz II çalışma 
• Enasidenib + AZA vs AZA monoterapisi
• Faz II kısmında 2:1 randomizasyon
• Medyan yaş 75 



Enasidenib + Azacitidine, 
Yeni tanı AML 



Enasidenib + Azacitidine, 
Yeni tanı AML 

• Toplam Yanıt Oranı
• Ena + AZA : %74 p<0.001
• AZA: %36 

• CR oranları 
• Ena + AZA : %53 p<0.001
• AZA: %12 

• Medyan DoR
• Ena + AZA : 24.1 ay p=0.05
• AZA: 12 ay

ENA + AZA kombinasyonu ile 

• Hematolojik toksisite daha fazla
• Diferansiyasyon Sendormu %10 

• Yanıt oranları AZA monoterapisine 
göre belirgin daha iyi 

• Toplam sağkalım avantajı yok 



Enasidenib + Azacitidine, 
Yeni tanı AML 



İvosidenib + Venetoclax + AZA – ASCO 2021 
Poster 





Glasdegib – Hedgehog İnhibitörü

• Hedgehog yolağı embriyonel gelişim esnasında rol alır, 
erişkin çağda ise inaktiftir.

• Aberran Hedgehog aktivasyonu AML’de gözlenmiş olup, 
lösemik blastların ekspansiyonu ve survivalı için 
gereklidir.

• Hedgehog yolağının over-ekspresyonu özellikle 
kemoterapi dirençli AML’de gözlenir. 

• Hedgehog yolağının inhibisyonu, lösemik hücreleri 
Kemoterapiye duyarlı hale getirmektedir. 

• Glasdegib, hedgehog yolağının selektif inhibitörü olup, 
integral bir proteaz  enzim olan Smoothened (SMO)’a 
bağlanarak etki gösterir.  



Glasdegib – BRiGHT

• a

İntensif KT’ye uygun 
olmayan AML- high risk 
MDS, faz II, randomize 
çalışma ,%52 hasta 
sekonder AML !!! 



Glasdegib – BRiGHT

• a



Glasdegib – BRiGHT

• a



Glasdegib – Hedgehog İnhibitörü

• Glasdegib : Daurismo 

• 75 yaş üstü, intensif tedaviye uygun olmayan  AML hastalarında
• LDAC ile kombinasyonu 

• FDA tarafından

• Kasım 2018’de onaylanmıştır. 



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

>55y, intermediate-poor 
risk AML, intensif KT ve 
konsolidasyon sonrası CR-
Cri elde edilen ve AKİT için 
uygun olmayan hastalarda, 
İDAME oral AZA vs plasebo, 
RK faz III çalışma – QUAZAR 
çalışması 



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

• Son 4 ay içerisinde, CR-CRi elde edilmiş hastalarda (medyan 85 gün)
• Oral 300 mg/gün CC-486 (14/28 gün) vs plasebo
• 471 hasta, Medyan yaş 68, %91 denovo AML
• %85 İntermediate risk, %15 high risk
• İdame öncesinde %46 MRD(+)
• %80 hasta konsolidasyon tedavisi almış, %20 ≥2 kür Konsolidasyon 
• Tedavi sürecinde blast oranı %5-15 olan hastaların tedavi süresi 

1421 güne uzatılmış 
• Medyan 12 kür CC-486 tedavisi verilmiş !!



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

Medyan 41 ay takip süresi

Medyan OS 
CC-486: 24.7 ay
Plasebo: 14.8 ay
P<0.001



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

Medyan 41 ay takip süresi

Medyan RFS 
CC-486: 10.2 ay
Plasebo: 5.3 ay
P<0.001



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

MRD(+)
Morfolojik CR elde edilen
Konsolidasyon alsın 
almasın 
sağkalım avantajı (+)



Oral Azacitidine (CC-486)

Wei. NEJM 2020.

• Oral Azacitidine (cc-486) : Onureg 

• AKİT’e uygun olmayan
• İndüksiyon tedavisinden CR-CRi elde edilen hastalarda
• İdame tedavide 

• Kasım 2020’de FDA tarafından onaylanmıştır 



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• Lipozomal ARA-C + 
Daunorubisin

• 5:1 oranında Molar 
karışım

• Xenograft 
modellemelerinde 
serbest ilaçlara göre 
kemik iliği blastlarına 
uptake daha fazladır.  



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• Sekonder 
AML

• Tedavi 
ilişkili AML

• Faz III 
çalışma

• CPX-351 
vs 3+7



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• 60-75 yaş arası (ortalama yaş 67)
• %20 t-AML, %80 s-AML ( %46 MDS, %7 KMML, %26 MDS karyotipli)
• %40 önceden HMA almış 
• %95 ( intermediate- high risk) AML
• %90 ECOG 0-1
• Toplam 309 hasta, 1:1 randomize edilmiş 



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)
• İNDÜKSİYON FAZI 

• CPX-351 100 Units/m2 ( 100mg/m2 ARA-C, 44mg/m2 Dauno) 1-3-5.günlerde
• 3+7: Dauno 60 mg/m2, ARA-C 100mg/m2,

• RE-İNDÜKSİYON FAZI (CR elde edilmeyenlerde önerilir, %50 blast 
azalması olmayanlada zorunlu ) 

• CPX-351 100 Units/m2 ( 100mg/m2 ARA-C, 44mg/m2 Dauno) 1-3.günlerde
• 2+5: Dauno 60 mg/m2, ARA-C 100mg/m2

• KONSOLİDASYON FAZI
• CPX-351 65 Units/m2 ( 65mg/m2 ARA-C, 29mg/m2 Dauno) 1-3.günlerde
• 2+5: Dauno 60 mg/m2, ARA-C 100mg/m2



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• Re-indüksiyon ihtiyacı her iki 
grupta da %30-31 oranında

• CR oranları %37.3 vs %25.6

• CR+CRi: %47.7 vs %33.3



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• EFS
• CPX: 2.5 ay
• 3+7: 1.3 ay
• P=0.021

• OS
• CPX: 9.5 ay
• 3+7: 5.9 ay
• P=0.003



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• 91 hastaya AKİT 
yapılmış (%29)

• CPX:52 hasta
• 3+7:39 hasta

• %75 hasta CR-CRi 
ile AKİT’e alınmış

• Medyan OS
• CPX: NR
• 3+7 :10.2 ay
• HR:0.46 



CPX-351 (Lipozomal 
Dauno+ARA-C)

• CPX-351 (lipozomal ARA-C + Dauno) : Vyzeos

• 2017’de FDA tarafından, 2019 EMA tarafından

• Sekonder AML ve t-AML’de onaylanmıştır. 



Yeni Ajanlar –Deneysel Tedaviler

• Flotetuzumab (DART, CD123-CD3)
• Eprenetapopt (APR-256)  (TP53 mutant MDS-AML)
• KO-539 (Menin inhibitörü)
• Magrolimab (anti CD-47)
• Cusatuzumab (anti CD 70)
• Sabotolimab (Tim-3 inhibitörü)



Flotetuzumab - DART

• Dual Affinity ReTargeting Proteins (DART)
• Flotetuzumab (MGD-006): CD3-CD123 DART
• Hedef Hücre ile T hücresi arası immunolojik sinaps oluşturur. 
• CD123: Düşük afiniteli IL-3R α subuniti 
• AML’de CD123 %60-80 exprese edilir 
• Primer indüksiyon başarısızlığı ve erken relaps olan AML blastlarında 

expresyonu çok daha fazladır.
• Bu nedenle özellikle refrakter AML’de önemli bir hedef !! 



Flotetuzumab - DART

• 2021’de yayınlanan Faz I-II Çalışma
Faz II kısmında, 
500ng/kg

≤2 induksiyona dirençli 
1 salvage dirençli
<6 ay içinde relaps
Olan hastalar alınmış 



Flotetuzumab - DART

• Faz II kısmındaki hastalarda
• ORR %30
• CR-CRi: %26.7
• CR elde edilenlerde medyan OS 10.2 ay
• 6.ay sağkalım %75
• 1.yıl sağkalım %50
• İnfüzyon ilişkili reaksiyon / sitokin salınım : %81
• Grade III-IV (IRR-CRS): %8



Eprenetapopt (APR-256)

• Mutant TP53 inhibitörüdür
• TP53 mutant hücrelerin apoptozisini indükler
• Mutant TP53’deki sistin rezidülerine bağlanarak P53’ü stabilize eder
• Ayrıca tümör hücrelerinde glutatyon deplesyonu yaparak oksidatif 

stres oluşturarak apoptozunu sağlar 
• Azacitidine ile sinerjistik etki gösterir



Eprenetapopt (APR-256)

• Denovo MDS ve AML’de %10-20 TP53(+)
• Tedavi ilişkili MDS/AML’de %30-40 TP53(+)
• Faz I-II APR-256 + AZA çalışması
• TP53(+) MDS (40 hasta), AML (11 hasta), MDS-MPN (4 hasta)
• Faz II kısmında, 1-4.günlerde 4500mg/gün, 4-10. günlerde AZA
• Toplam yanıt oranı %71, %44 CR (AML  ORR%74, CR%50)
• Yanıta kadar geçen süre medya 2.1 ay
• Medyan DoR: 8 ay 



Eprenetapopt (APR-256)

• Medyan 10 ay takip süresi 
sonrasında

• Medyan OS 10.8 ay

• Yanıt elde edilenlerde
• Medyan OS 14.6 ay 

• APR-256 + AZA vs AZA, Faz III 
çalışmanın sonuçları bekleniyor 
(NCT03745716)





Magrolimab-Anti-CD47

• SIRPα-CD47 : Don’t eat me sinyalidir, Makrofajların 
normal hücreleri fagosite etmelerine engel olur.

• Tümör hücreleride CD47 üzerinden fagositozdan korunur.
• Magrolimab (anti-CD47 Mab) bir makrofaj check point 

inhibitörüdür. 



Magrolimab-Anti-CD47

• Azacitidine ise tümör 
hücreleri üzerinde «eat 
me» sinyalini 
kuvvetlendirir.

• Anti-CD47 Mab: 
Magrolimab ile AZA 
sinerjistik etki 
göstermektedir. 



Magrolimab-Anti-CD47



Magrolimab-Anti-CD47



Sabatolimab – Anti-tim3

• Tim-3 :T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3

• Bir immün reseptör olan Tim-3’ün (doğal ligandı Galektin-9), AML 
blastlarının immün yanıttan kaçışında kullandığı yolaklardan birisi olduğu 
saptanmış 

• Tim-3 ve galektin-9 kompleksinin Sitotoksik T lenfositleri ve NK hücrelerini 
baskıladığı tespit edilmiştir. Tim-3 normal hematopoetik hücrelerde 
eksprese edilmez, bu nedenle AML tedavisinde önemli bir hedeftir. 

• Sabatolimab (MBG-453), IgG4 yapısında humanize Anti-TİM3 Mab, Check 
point inhibitörüdür. 



Sabatolimab – Anti-tim3

• Faz 1 çalışma, ASH 2020, AZA/DEC ile kombine olarak yüksek riskli 
MDS ve AML’de etkinliği araştırılmıştır. 

• Toplam 99 yeni tanı hasta (48 AML , 51 MDS) 
• AML, (ORR) 41.2%: 

• 8 CR, 3 CRi, 3 PR. 
• Median (range) time to response (TTR): 2.1 ay (1.8-13.1) 
• 6 ay duration of response (DOR) oranı 85.1% 
• Estimated 12-mo progression-free survival (PFS) rate was 44% (95% CI: 28-

69.3%)



Sabatolimab – Anti-tim3

• DEC + Sabatolimab
• ORR %47

• AZA + Sabatolimab
• ORR %28.6 

• MDS etkinliği AML’den daha 
iyi 



• Halen devam eden çalışmalarda 

• Anti-CD70 (Cusatuzumab) 

• Menin inhibitörü (KO-539) – COMET çalışması 

• Menin inhibitörü (SNDX-50469) –AUGMENT 101 çalışması

• Rar-alfa inhibitörü (SYR1425) 



Sabrınız İçin Teşekküler
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