M
E
H
5.

.
ú
2
L
O
AT

ú
6
(
5
*
1
2
.

ú
2
L
O
.
1
2
l
e
t
O
o
c
l
u
Acap 7&
..

20-22
EYLÜL
2018

SUNUM ÖZETLERİ

eterya
Dr. Mehmet TURGUT

www.hod.org.tr
www.hodkongre.org

eteryas
Fortuna Events
Tel : 0216 330 00 53

S1

RELAPS REFRAKTER MULTİPL MYELOM
NASIL TEDAVİ EDELİM
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Konu ma plan
•Tan mlar
•Nas l tedavi etmeliyiz
•Tedavide kullan lan ilaçlar
•Relaps refrakter myelom tedavisi
• laç kombinasyonlar
• K lavuzlar
• Ya l veya dü kün hasta tedavisi

Son söz
• Relaps refrakter myelom hastalar nda tedavi bireyselle rilmelidir.
• IMID’ler inde 3 lü ilaç eklinde kullan lmas ba ar y ar r yor görünmektedir.
• IMID’lerin avantaj
• Oral kullan m
• Hastaneye yatma gereksinimi olmamas
• Dü ük ilaç dozlar n n piyasada bulunabilmesi

• Protezom inhibitörleri IMID’ler kombine kullan lmaktad r.
• Oral protezeom inhibitör+IMID kombinasyonu yararl olabilir (mi ?)

• Mümkün ise hastalar
• monoklonal an kor kullanmaya te vik edilmeli
• Yeni ajan çal malar na verilmelidir.
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Hematolojik Maligniteler ve
An fungal Pro laksi
Doç. Dr. An l Tombak
Mersin Üniversitesi T p Fakültesi
ç Hastal klar - Hematoloji BD.

• Fungal enfeksඈyonlar sÕk
– nötropenඈnඈn süreVඈ ve derඈnOඈ÷ඈ
– uzamÕú antඈbඈyotඈN kullanÕm süresඈ
– KT kürlerඈnඈn sayÕsÕ

• ProfඈlaksඈQඈQ |QHPඈ
– hayatÕ tehdඈt eden fungal enfeNVඈyonlar artÕyor
– erken dönemde tanÕ koymak zor
– tedaYඈnඈn geFඈNmeVඈyle mortaOඈte artÕyor

• Kar – zarar GH÷HrOHQGඈrmesඈ yapÕOPDOÕ
– ÖzeOOඈNOe ඈndüNVඈyon KT verඈOen lösemඈ /
yüksek rඈVN MDS / kök hücre naNOඈ vakalarÕ
– Yaú, muko]ඈt varlÕ÷Õ, kontrolsüz DM, Vඈgara öyküsü,
demඈr yükü, rekürren antඈbඈyotඈN kullanÕmÕ
– Dඈrenç, toNVඈVඈte, maOඈyet

• Nötropeni süresi >7 gün sürecek olan
vakalara primer pro laksi önerilir
• Remisyon indüksiyon uygulanacak AML,
yüksek risk MDS hastalar
– posakonazol (kategori 1)

• ALL
–

ukonazol / mikafungin

• Mukozi olan otolog nakil hastalar
–

ukonazol / mikafungin (kategori 1)

• Allonakil hastalar
–

ukonazol / mikafungin (kategori 1)
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MAR NAL ON LENFOMATANI ve TEDAV GÜNCELLEMES
Dr. Fehmi Hindilerden
T.C Sa l k Bilimleri Üniversitesi
Dr. Sadi Konuk E i m ve Ara rma Hastanesi Hematoloji
Klini i
Marjinal Zon: Lokalizasyon ve lev
• An jen uyar s sonras erken veh zl an kor yan n n geli i
sekonderlenfoidorgan bölgeleridir.
• Dalak beyaz pulpas , Peyerplaklar ,
tonsilgibi an jen giri inin s k oldu u bölgelerde iyi geli mi r.
• Mezenterd lenf nodlar ndadaha az belirgindir.

Klinik takip
• lk 5 y l boyunca 3-6 ayda bir takip olmal
• Endoskopik ve görüntüleme takibi ile ilgili net bir konsensusyok.
• Hasta semptomatolojisinegöre strateji belirlenir.
• THD görü ü
Lenfoma+ , asemptoma kolguda 3-6 ayda bir endoskopi ve biyopsi
Lenfoma-olguda 2 y l 6 ayda bir endoskopi ve biyopsi, 12-18 ayda bir tekrar

Mide d

MALT lenfomalar tedavi

• ISRT (24-30 GY)

Evre I-II

• Cerrahi (akci er, gö üs,
roid, kolon, ince barsak)
•Rituksimab
• Takip

Evre IV

• ISRT

• Takip
• leri evre NM L tedavisi

Cerrahi
snr-

Cerrahi
snr+

Takip

RT

Oküler lenfoma:
Doxycline 2 100 mg 3 ha a. Yan t 3 12 ay kadar sonra görülebilir. Yan t
vermeyen veya semptoma k evre III hastal kta RT.
Deri MZL: o unda tedavi
gerekmez. Cerrahi s n r nega f
kal rsa eksizyon tedavi edici. leri
evre hastal k için KT.
Erken evre PS D: Metronidazol +
Tetrasiklin (6 ay)
leri evre PS D: Metronidazol +
Tetrasiklin + Kemo
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Large Granuler Lenfosi k
Lösemi
Dr. Gül LHAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

LGL LÖSEM
•T ve NK hücrelerinden köken al r
HO’yagöre s n and rma:
1. T-hücre büyük granülerlenfosi klösemi (T-LGL Lösemi)
2. Agresif NK-hücre lösemi (ANKL)
3. NK hücrelerinin kronik lenfoprolifera astal klar (CLPND-NK)
NK HÜ RELER N N KRON K LENFOPROL FERAT F HASTALIKLARI
MORFOLO K VE MMÜNFENOT P K ÖZELL KLER
• Neoplas kve reak f NK hücrelerini ay rt etmek oldukça güç
• Morfolojik olarak bu hücreler T-LGL lösemiye benzer
LGL görünümünde
• mmunfeno pikolarak ise NK hücre özellikleri ta rlar
(CD3-/CD4-/CD8-/ CD57-/CD16+/CD56+).

KL N K VE LA ORATUVAR ULGULAR
• Klinik tablo T-LGL lösemiye benzer, ço u hasta asemptoma k
• Hastalar n %40 kadar nda ise sitopeniler, vaskülit,
nöropa veya splenomegaligörülebilir .
• Lenfadenopa , hepatomegali, saf eritroidseri aplazisi,
aplas kanemi ve trombositopeninadir
• NötropeniT-LGL lösemi olgular nda oldu u kadar iddetli de il
• Periferikkan medyan NK hücre say s 2300/ L kadard r.
Kemik ili i biyopsisinde, intrasinüzoidalve/veya
inters syelin ltrasyonvard r.
NK HÜ RELER N N KRON K LENFOPROL FERAT F HASTALIKLARI TANI
• Kronik seyirli bir klinik tablo ile birlikte lenfositozuolan hastalarda,
periferikkan yaymas nda LGL ar varsa tan dan üphelenilir.
• Tipik immünfenotoipiközelliklerin gösterilmesiyle tan konur.
• Klonaliteyigöstermek için, NK hücrelerin yüzeyinde KIR reseptör
analizi yap labilir.
TEDAV
• Yava seyirli bir hastal k oldu undan tan an nda genellikle
tedaviye ih yaç duyulmaz.
• Sitopenigeli en ya da semptoma kolan hastalarda tedavi verilmelidir.
• T-LGL lösemide oldu u gibi methotreksat,
siklofosfamidveya onlar n prednisonlukombinasyonlar kullan labilir.
• Ba ka ajanlarla tedavi deneyimleri ile ilgili veriler oldukça s n rl d r.
• Alemtuzumabile tedavi cevab sa lanan olgu raporlar mevcu ur.
PROGNOZ
• yi prognozludur. On hastal k bir seride ölüm rapor edilmemi r
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Ak lc laç Kullan m Temel lkeleri
Prof. Dr. Kamil VURAL
Manisa elal ayar Üniversitesi
T p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal

DEAL LAÇ
• Özgül
• Etkili
• Güvenilir
• laç etkile imleri olmayan
•T olerans ve ba ml l k yapmayan
• ygulamas kolay
• Bulunabilir (ekonomik).
eklenen Yararlar
Hasta
• Hastan n hekime olan güveni ile tedaviye olan uyumunu yüksel r,
• Hastan n tedavisindeki öncelikli yakla m olan ile im ve
etkile imi ar rmay sa lar.
Hekim
• laca hakim (yan etki, ilaç etkile imleri)
• Gerekli bilgileri hastaya h zl ve eksiksiz aktarabilir,

eklenen Yararlar
Ak lc laç Seçimi
• laç ve tedavi harcamalar n sa l k hizmetlerinde kaliteyi dü ürmeden
(cost-e ec ve), morbiditeve mortaliteazalmakta;
hastanede ya süresini k saltmaktad r.

Ak lc Olmayan laç Kullan m
• oklu ilaç kullan m
• laçlar n gereksiz ve a r kullan m
• Klinik rehberlere uyumsuz tedaviler
• laç kullan m nda özensiz davran lmas (uygulama yolu, süre, doz..)
• ygunsuz ki i ve tedavilere ba vurulmas
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Ekstranodal(Nazal) NK/T Hücreli Lenfoma
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Ankara Atatürk E i m ve Ara rma Hastanesi Hematoloji Klini i

Özet/öneriler;
• ENKLtedavisihastal n derecesine göre belirlenir.
• Lokalize hastal kta, tek ba na 50 Gy dozda RT ve/veya
azal lm dozda (2/3doz); DeVIC (deksametazon, etoposid,
ifosfamid, karbopla n) ile e zamanl kombine tedavi önerilir.
• L-asparaginase içeren; SMILE (dexamethasone, methotrexate,
ifosphamide, L-asparaginase, etoposide) veyaAspaMetDex
(L-asparaginase, methotrexate, dexamethasone)
• Antrasiklin içerikli tedavilerin etkinli i yok
• Yayg n ENKL hastalar veya üst aero-diges f d evre II d hastalar için,
CHOP kemoterapisinden ziyade L-asparaginaz içeren bir
kombine KT önerilir.
• Bu hastalar n ço u SMILE (deksametazon,metortreksat, ifosfamid,
L-asparajinaz,etoposid)kemoterapisi ile tedavi edilir.
• Yayg n ENKL si olan ve SMILE yi tolere edemeyen ya l hastalar için
daha az yo un L-asparajinaz içeren kemoterapi, doz azal lm
DeVIC veya gemsitabin içeren kemoterapi ile tedavi edilmeli.
• Lokalize hastal olan hastalar n yakla k % 25 i ve tan an nda
dissemine hastal kl hastalar n % 80 i remisyona ula amayacak veya
nüksedeceklerdir.
• Tam veya k smi remisyon için ikinci basamak kombinasyon kemoterapi
rejimini uygulanmal d r.

• kinci basamak kemoterapi ile tam veya k smi remisyona giren hastalar için,
HCT ile konsolidasyon öneririz.
• Otolog ve allojenik HCT aras ndaki bir seçim hastan n performans
durumuna ve organ fonksiyonuna ve bir donörün varl na ba l d r.
• Genel olarak SMILE kemoterapi ile tedavi edilirken CNS
pro laksisiniuygulam yoruz.
• ndüksiyon tedavisinden sonra k smi yan t veren hastalara
hematopoie khücre transplantasyonu (HCT) ile konsolidasyon önerilir.
• Konsolidasyon tedavisi olarak otologve allojenikHCT
aras ndaki bir seçim hastan n performans durumu ve
organ fonksiyonuna ve bir donörünkullan labilirli ine ba l d r.
• Ayr ca,tam cevaba (CR) yol açanileri veyarelaps/ refrakterENKL lihastalara da
HCT sunuyoruz.
• Tam remisyonelde eden lokalize ENKL olan hastalarda ru n HCT önerilmiyor.
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AKUT PROMYELOS T K LÖSEM DE TEDAV YÖNET M
Doç. Dr. Neslihan And ç
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Eri kin Hematoloji

Sunum ak ;
Dü ük ve yüksek riskli hastal kta tedavi
• Koagülopa , farkl la ma sendromu, hiperlökositoz
• Konsolidasyon – dame tedaviler
• Yan t de erlendirilmesi
• Relaps-refrakterhastal kta tedavi
• Özel durumlarda tedavi (EMH, gebelik, pediatrik )

Gene k varyant APL
ATRA duyarl olanlar
• NuMA-RARA ve t(11 17)
• NPM1-RARA ve t(5 17)
• FIP1L1-RARA
ATRA dirençli olanlar
• STAT5B-RARA VE 17 del
• PL F/RARA ve t(11 17)

Pediatrik APL
• Nadir, genelde lökositozlagelir
• Eri kin protokolleri ile tedavi, yan t oranlar benzer
• ATRA kullan m ile psödotümorserebrigeli me olas l
• ATRA dozu 25 mg/m2 olmal
• Antrasiklinlerile geç kardiotoksisiteriski yüksek;
• Antrasiklinmaxkümüla f dozu 350 -400 mg/m2
• ATRA+ATO iyi bir seçenek

yüksek;
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M KAFUNG N PROF LAKS S VE DENEY MLER
Dr. Rabin Saba
Enfeksiyon Hastal klar
MedstarANTALYA

Sunum Ak
- Mikafungininendikasyonlar ve S T
- Mikafungininpro laksik lavuzlardaki yeri
- Mikafunginininklinik etkililik ve güvenlilik verileri
• Pro aksi
- Deneyimlerimiz
Tedavi Süresi
• nvazi andidiyaz minimum 14 gün
– Klinik bulgular ve semptomlar kaybolduktan veya iki ard k
kan kültürü nega f geldikten sonra en az 1 ha a daha tedaviye
devam edilmelidir.
• Özofagealkandidiyazis
– Klinik bulgular ve semptomlar kaybolduktan sonra en az 1 ha a
daha tedaviye devam edilmelidir.
• Candidaenfeksiyonlar na kar pro laksi
– Nötro lsay s düzeldikten sonra en az 1 ha a daha uygulanmal d r.
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Primer E üzyonal ve ntravasküler Lenfoma
Dr. Volkan KARAKU
Mu la S tk Koçman Üniversitesi
E i m Ara rma Hastanesi
Hematoloji Klini i

Vaka -Klinik ve Laboratuvar
• 29 y, erkek
• ikaye 3 ha ad r devam eden ate yüksekli i olan HIV-pozi f hasta
• Özgeçmi 2 y l önce V R’ye ba l KBY nedeniyle böbrek trasplantasyonu
öyküsü mevcut.
• HAART tedavisine uyumlu, CD4>300 cell/mm3, dü ük ancak saptanabilir
viral yüke sahip (300kopya/ml)
• Görüntüleme BT’de 170mm SMG, 14mm LAP, bilateral plevral e ,
pulmoner konsolidasyon
• Serum EBV-DNA seviyeleri ölümden 2 gün önce 341176 kopya/ml olmu tur
ve 5 gün önce 5518 kopya/ml olmu tur.
• Pnömosis s, tüberküloz, CMV, HBV, HCV ve BK virüsü ve mikrobiyolojik
incelemeleri nega i.
• Hastan n durumu çoklu organ yetmezli i ile h zla bozuldu ve
2 ha a sonra öldü.

V

HL-Tan salDe erlendirme

• Tan da en önemli basamak nörolojik ve cilt bulgular ile
tan dan üphelenmek ve patolo u yönlendirmekle ba lar.
• Ru n hematolojik, biyokimyasal de erlendirmeler
• CR, MRI, PET/CT, K B, K AS kullan lmal d r.
• Nedeni bilinmeyen ate durumlar nda vaskülaritesi yüksek olan
adipoz doku biyopsileri ile rastgele yap lan trans bron ial ve
G S biyopsileri tan ya ula mada yard mc olabilir.
• Di er B ve T hücreli lenfomalara hemofagosi k sendrom e lik edebilir,
ancak sadece IVBBHL neoplas k lenfositler damar lümenine kolonize eder.

V

HL-Evreleme

• Güncel klinik uygulamada etkin bir evreleme yöntemi yoktur.
• Ann-Arbor’a göre izole kutanöz tutulumlar evre 1E’dir
(tüm kutanöz vakalar n %40’ ).
Otopsi serilerine bak nca neredeyse di er tüm guruplar evre 4E’dir.

V

HL-Tedavi

• Nadir görülmesi ve prospek f çal ma olmamas nedeni ile kesin
bir tedavi önerisi yoktur.
• DBBHL benzeri yakla mlar (CHOP) genel olarak
3 y ll k %33 OS, %50 ORR sa lamaktad r, ancak hemofagosi k varyan a
yan t oranlar çok kötüdür.
• Tedaviye R-eklenmesi CR oran n %88’e ç karm r ve
3 y ll k ORR %91, OS %81 olarak bulunmu tur.
• Performans dü ük hastalarda R monoterapisi kullan lan vakalar bildirilmi r.
• Performans dü ük izole cilt tutulumu olan vakalarda
RT’nin kullan labilece i vaka bazl olarak söylenmi r,
ancak bunun d ndaki vakalarda palya ir.
• MSS pro laksi tedavinin bir parças olmal d r
(en iyi yan tlar R-CHOP’a eklenmi ydMT ).
• OKHN tar mal d r.
• Retrospek f bir çal mada frontline OHKN sonuçlar n n
daha iyi oldu u gösterilmi r.
• Yeni ajanlarla ilgili bilgi s n rl d r ancak tümör dokusunu yüksek
PD-L1 ekspresyonu göstermesi bu hedefe yönelik tedavinin
sonuçlar umut vaad etmektedir.
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Apoptosis ve Mekanizmalar
Dr. Ali U ur URAL
ay nd r Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi Ankara

Hücre Ölümü
Çok hücreli canl larda kri k ve ak f bir i lem olup;
Doku homeostasisi,
Normal geli imin bir parças ,
nsanda 30-40 trilyon hücre
Anormal hücrelerin yok edilmesi
50 milyar /gün apoptosis
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Miyelom Kemik Hastal
Dr. afer Ad güzel
ahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Göztepe Medicalpark
Hastanesi

MM osteoli kkemik hastal
• Osteoklastlar nartan kemik rezorpsiyonu
• Osteoblas onksiyonunun bask lanmas ile kemik olu umunun azalmas
• Lezyonlar en s k;
• Aksiyeliskele ve
• Proksimaluzun kemikleri
• Ancak herhangi bir kemik

Sonuç
• Kemik hastal ve komplikasyonlar , hem ya am kalitesini
hemdesa kal m azal r
• ok yöntemli bir yakla m gerekli
• Agresif sistemik tedavi
• Bisfosfonatlar
• Patolojik k r k olan/olmayan riskli hastalarda RT/ cerrahi
• Vertebralkompresyon k r klar nda kifoplas
• Yeni tedavi seçenekleri
• MM ile ili kili kemik hastal n n ak vitesini ve tedavi yan n öngören
biyobelirteçleringeli imi
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Is it me for MRD-based management of AML
Dr. EMRE TEKGÜNDÜZ
MEMORIAL AHÇEL EVLER HASTANES -HEMATOLO KL N
1 September 018 TurkishRepublicof Northern yprus
MM osteoli kkemik hastal
Relapse is the most important problem in adult AML
• Morethan %50 ofp a ents with AML will relapse a er achieving CR
• hereas risk assessment has evolved to adopt cytogene c and
molecular pro ling, response criteria are s ll largely determined by
bone marrow morphologic assessment and peripheral cell count recovery
(assessment of CR is tradi onally de ned as<5% blasts in the BM)
• Pretreatment risk factors (age, cytogene c and certainmuta ons)
are used for predic on of relapse.
¾ MRD monitoring should be part of standard care of AML patients, because MRD is a new
response criterion (CR with/without MRD)
¾ MRD status has no eơect on OS in multivariate analysis of patients with CBF-MYH11 AML
and therefore no recommendation is made for a change in therapy (high response rate to
salvage)
¾ There is no time point or MRD threshold during active treatment phase of patients with
RUNX1-RUNX1T1 AML that should lead to change therapy.
¾ If an upward trend of MRD , as defined by a log increase in either BM or PB, is detected in
patients with NMP1 + AML, consideration should be given to salvage therapy.
¾ No randomized, controlled trials of MRD-directed therapy has been conducted.
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las k Plazmasitoid Dendri k Hücreli Neoplazmlar
Dr. Mahmut Yeral
a kent Üniversitesi
Dr. Turgut Noyan Ara rma ve Uygulama
Merkezi Hematoloji .D.

• Blas kplasmacytoiddendri khücrelineoplazi
– Prekürsörplazmasitoiddentri chücrelerden köken al rlar
– Oldukça nadir ve malignhematolojik hastal klardand r.
– Hematolojik malinitelerin0.44% u
• Ortanca ya 60-70 y l
• Erkeklerde 2-3 kat daha s k
• Genel ya am süresi 12–14 ay
Sonuç
• Mümkünse klinik çal maya yönlendirilmeli
• ALL ya da AML bazl tedavi rejimleri
• SSS pro aksisi
• TR1 de allogeneikKHN
• Dü kün hastalarda azasi din, destek tedavi, bölgesel RT
• Pediatrik ya grubunda ALL pediatrik tedavi rejimleri, TR1 de nakil dü ünülmeyebilir.
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Di er Hematolojik Malignensilerde

L

nhibitörleri

Doç. Dr. Mehmet Özen
Hi t Üniversitesi T p Fakültesi

bcl ve apopitoz
• Bcl(B celllenfoma)
• Apopitozdüzenleyici gen
• Mitokondri membranproteini üzerinde yer al r

Hastalar (%)

Venetoclax ile LDAC Kullan m
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• Hastalar n %63ünde CR/CRi elde edildi
• Yan ta kadar geçen medyan süre 1 ay (aral k <1–9 ay)

Sekonder
AML
n=27

Relaps refrakter MulƟpl myelomlu hastalarda Venetoclax
KarĮůzomib Deksamethazon kombinasyonu, Faz 2 çaůŦƔma

Sitogene k risk durumuna göre objek f yan tlar
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Smoldering Mul ple Myeloma Tedavi zaman geldi mi
Dr. Rah an Y ld r m
Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Eri kin Hematoloji

Smolderingmul plemyeloma(SMM);
Smolderingmiyeloma(erkenmyelom)heterojenbirkliniktablodur
- %10ila%60kemikili iplazmahücresive/veya
- 3g/dLserumM-protein
- myeloma-ili kiliorganhasar olmamas
ilekarakterizeasemptoma kbirplazmahücresihastal d r.
• SMM tek bir biyolojik an te de il, semptoma k MM’a yol açan kemikili inde
habis plazma hücrelerinin ar ve klonal evrimin bir ad m d r.
• Risk de erlendirme modelleri farkl d r, her hastan n progresyon riski belirlenirken,
k s tl bir modelin kullan lmas ndan ziyade mevcut tüm verilere dayanarak
tan mlanmal d r.
• zun y llar boyunca progresyonu önlemek v emyelomda kürelde etmek için erken
tedavi çal malar yap lm ancak bunlardan sadece lenalidomid ved eksametazon
çal mas n n sonuçlar erken tedavinin surviavantaj na sahip olabilece ini göstermi r.
• Bununla birlikte, bu sonuçlar klinikte uygulamadan önce daha fazla çal maya
ih yaç vard r.
• Mevcut SMM uygulamas ndaki en büyük de i iklik, yüksek riskli grubu imdi
MDE si olan semptoma k MM lu hastalar gibiy eniden s n and r lmal d r ve
tedavi edilmelidir.
• Di er tüm hastalar hala tedavisiz izlenmeli veya erken tedavinin rolünü daha iyi
de erlendirmeye yönelik ba ka klinik çal malara ka lmas önerilmelidir.
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POST TRANSPLANT LENFOPROL FERAT F HASTALIKLAR
Prof. Dr. Salih AKSU
Hacetepe Ü. Eri kin Hematoloji
PTLD Tan m
• Solid organ ya da hematopoie kkök hücre naklini takiben olu an
monoklonalya poliklonallenfoidproliferasyondur.
PTLD’dekötü prognoz
• Kötü performans statusu
• ok merkezli hastal k
• CNS tutulumu
• T veya NK hücreli PTLD
• EBV-Nega f PTLD
• Al c da EBV olmas
• Hepa t B ve C ile beraber EBV infeksiyonu
• Monoklonalhastal k
• Protoonkogenveya tümör süpresörgen mutasyonu
E V Monitörizasyonu
• A a daki durumlarda en az 3 ha ada bir
• ALLO Kök hücre transplantasyonu
• Yüksek riskli Kök hücre transplantasyonu sonras
• GVHD ve önceki EBV reak vasyonuolan hastalarda
daha uzun süre monitörizasyon
Korunma
• Yüksek riskli hastalarda en az 100 gün IV gansiklovirtedavisi
• Dü ük riskli hastalarda oral asiklovirtedavisi
• Takrolimustadü ük düzeyi hede eme (2-5 ng/mL)
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Richter Transformasyonu ve Yöne mi
Dr. Yusuf LEN
Ad yaman Üniversitesi
KLL Richter Transformasyonu
• Leukemia, Virchow; 1845-1847
• Kronik lenfosi klösemi
• MauriN. Richter (Calirfornia)
• 1928
• 1988 (91)
• Richter Sendromu (1964)
• Richter Transfomatyonu)

RT- Özet - Öneri
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Febril Nötropeni’deYeni Neler Var
Dr. Ali Eser
Hisar ntercon nental Hospital Kök Hücre Nakil Ünitesi
Tedavi Süresi
• Tedavi süreleriiki k lavuz aras ndaki en temel fark r.
• IDSA k lavuzu aç klanamayanate iolan nötropenikhastalarda
daha güvenliolmas nedeniyle birinci basamak tedaviye kemik ili i
iyile mebelir leri görülenekadar (MNS > 500 hücre/ mm3)
devam edilmesini önerir.
• Burada amaç, hastan n kendi ba
kl ksistemi, infeksiyonlardanhastay
koruyabilecek düzeyegelene kadar latentbir infeksiyonunan biyo kler
yard m yla kontrol al na al nmas d r.
• Ayn artbelgelenmi infeksiyonlariçinde geçerlidir.
• Belgelenmi infeksiyonlardada hastan n en az 7-14 güntedavi almas önerilir
• Ancak sürebi minde hasta hala nötropenikise nötropeniden ç kana kadar
tedavinin devam önerilir.
• Hastan n klinik durumu uygunsa tedaviye oral an biyo k ile devam edilebilir.
• Alterna f olarak, belgelenmi infeksiyonlardahastan n
tümin-feksiyonbulgular ortadan kalkm sahasta nötropenidenç kanakadar
oral orokinolon pro laksisine dönülebilir.
• Dü ü ü ü kriskli hastalardaki aç klanamayanate varl ndaüç günlüktedavi
sonras nda hasta ate sizhale geldiyse ve klinik aç danstabilse
oral sipro oksasin+ amoksisilin-klavulanikasit rejimine geçilmesiönerilmektedir.
• Hem ate ihem de nötropenisidevam eden yüksekriskli hastalarda ise
an biyo k tedavisinin kesilmesi kesinlikle önerilmez.
• Bu hastalarda ba tafungalinfeksiyonlaraç s ndanhastan n tetkik edilmesi ve
an mikrobiyalkapsam n geni le lmesiönerilir.
• ECIL k lavuzunun yakla m IDSA k lavuzundan tamamen farkl d r.
• Toplam 72 saa r IV tedavi alan ve son 48 saa r ate iolmayan durumu stabil
hastalarda hastan n nötro lsay s na ve beklenen nötropenisüresininuzunlu
unabak lmaks z n tedavinin kesilebilece iniifade eder.
• ECIL k lavuzu, hastalar n eskalasyon veya deeskalasyontedavisi almas veya
derin nötropenisininbulunup bulunmamas na görebir ay r mda bulunmaz.
• ECIL k lavuzunun bu radikal karar n n temelinde, k lavuzun ad na da
yans m olan, giderek artan bir direnç sorunu ile kar kar ya
kalm olmam z n te kledi ikayg vard r.
Sonuç
• IDSA ve ECIL k lavuzunda, bu k lavuzlar n uygulanabilirli ikonusunda
bir uyar da bulunulmu tur.
• Ampirik an biyo k seçimininönceliklelokal, bakteriyel,
epidemiyolojik veriler ve direnç paternleritemel al narak belirlenmesi
gerek ive bunlar n Avrupa çevresindebile çokde i kenoldu ubelir lmi r.
• Bu nedenle, her kurumun kendi epidemiyolojik verilerini bilmesi ve
k lavuzlar e li indebu verilere uygun özgünuygulamalar n da
geli rmesien faydal yakla mgibi görünmektedir.
• IDSA k lavuzu ECIL’egöreçokdaha kapsaml d r.
• Farkl olarak zik muayene, laboratuvar tetkikleri ve
kan kültürü al nma kurallar , infeksiyonlar n önlenmesine yönelik
pro laksi uygulanmas ve an fungal tedavi seçenekleri ile çevresel
faktörlere yönelik önlemler konusunda da önerilerde bulunur.
• Hastalar n risk s n and rmas , ba lang ç an biyo k önerilerive hastalar n
tedaviye cevab na göretedavinin düzenlenmesindeçokciddi
olmayan farkl l klar vard r.
• Ancak iki k lavuz aras ndaki en temel farklar, an fungal ba lama endikasyonlar
ve tedavi süreleriile ilgili önerilerindenkaynaklanmaktad r.
• ECIL k lavuzunun bu konulardaki önerileri, artan direnç kayg s zemininde
ekillenmi olup, çok daha radikal çizgiler içermektedir.
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Hodgkin Lenfoma’da heckpoint nhibitörleri
Doç. Dr. An l Tombak
Mersin Üniversitesi T p Fakültesi
ç Hastal klar -Hematoloji D.
• HL insidans 2,5-3 / 100bin
• Ba lang ç tedavide KT RT
• Nüks hastal kta HDKT’yitakiben
• ygun vakalarda ASCT
• ASCT’yeuygun olmayan / ASCT sonras nüks
-brentuximabvedo n
• Dirençli -h zl ilerleyen -nüksvakalar
–PD1 checkpoin nhibitörleri
• nivolumab, pembrolizumab
Pembrolizumab

• n=31 –Keynote013 çal mas –faz 1
• 10 mg/kg/ 2 ha ada bir pembrolizumab
• %55 vaka 5 tedavi (2-15) basama alm
– hepsi BV, %71’i ASCT
• ORR %65 (CR %16, PR %48)
• Keynote 087 çal mas (3 kohortlu faz 2 çal ma)
–n=210 r/r HL
–200 mg pembrolizumab3 ha ada bir
–Kohort1
•n=69, öncesinde 3 tedavi basama alm vakalar
•ASCT ve BV sonras nüksvakalar
•ORR %66,7 (%29 CR, %37,7 PR)
–Kohort2
•n=81, ASCT’yeuygun olmayan vakalar, BV sonras nüks
•ORR %65,4 (%24,7 CR, %40,7 PR)
–Kohort3
•n=60, BV almam , ASCT sonras nüksvakalar
•ORR %68,3 (%21,7 CR, %46,6 PR)
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Polisitemia Vera Tedavi yakla m Kime
Ne Zaman Nerede Nas l
Uzm. Dr. Demet Çekdemir Anadolu
Sa l k Merkezi Hastanesi

• Splenomegalisi olmayan, H tedavisine yeterli yan t vermeyen ya da
kabul edilemez yan etkiler gözlenen PV hastalar nda ruksoli nib iyi
tolere edilmi r ve ebotomisiz Hct kontrolü, CHR sa lanmas ve PV ile
ili kili semptomlarda düzelme aç s ndan BAT tedavisinden üstündür.
– Bulgular splenomegalisi olan hastalarda yürütülen faz 3 RESPONSE
çal mas ile uyumludur
• RESPONSE-2 çal mas ndaki ço u hastaya (%70.5) önceden yaln zca
1 basamak tedavisi (H ) uygulanm r
• RESPONSE ve RESPONSE-2 çal mas nda, ruksoli nib ile tedavi edilen
hastalarda BAT ile kar la r ld nda daha az tromboembolik olay ortaya ç km
• RESPONSE ve RESPONSE-2 bulgular birlikte ele al nd klar nda,
ruksoli nibin H kullanm hasta popülasyonunda ikinci basamak tedavi için
standart bak m olarak dü ünülebilece ine i aret etmektedir
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Esansiyel Trombositoz’a Tedavi Yakla m Kime
Ne zaman Nerede Nas l
Dr. Elif Akdo an
Recep Tayip Erdo an Üniversitesi
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KML tedavisi
Prof. Dr. brahim . Haznedaro lu
Hace epe Üniversitesi T p Fakültesi
Hematoloji ilim Dal
Ankara
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Relaps/RefrakterALL Tedavisinde Yenilikçi Yakla mlar
DR. ÖMÜR GÖKMEN SEV ND K
MED POL STAN UL ÜN VERS TES HEMATOLO
L MDALI

SunumPlan
ALL genel bilgiler
Nüks/Refrakter ALL’nin klinik anlam
Mevcut konvansiyonel tedavi yakla mlar
Nüks/Refrakter ALL tedavisinde yenilikçi yakla mlar
Monoklonal an korlar (+BiTE,TriTE?)
An kor ilaç kombinasyonlar
Hücresel tedaviler
Geli rilmi formülasyonlu konvansiyonel ajanlar ve ötesi
Nüks/Refrakter ALL tedavisinde gelecek perspek

NGS sayesinde Ph benzeri ALL grubunun fark na vard k.
Bu grupta hedefe yönelik moleküller fark olu turabilir.
Hedefe yönelik tedaviler içerisinde en umut vaadedici olan Blinatumomab,
fakat henüz yeteri uzun dönem verilerini bilmiyoruz.
Nüks hastal kta imdilik Allo HKHN tek küra f yakla m gibi görünmekle birlikte
özellikle TO ER’a dahil edilen ve Blinatumomab ile herhangi bir TY elde
edebilmi ve MRD nega i i sa lanabilmi (ki yakla k %80’inde sa lanabiliyor)
hastalar n uzun dönem verilerini takip etmekte fayda var (Gokbuget ve ark.
Deneyimi her ne kadar k s tl olsa da 20 hastada 5 y ll k takipte Blinatumomab ile ,
yan tl hastalar n %50’sinde kal c TY)
Monoklonal an korlar d nda kalan hedefe yönelik tedavilerde man kl
kombinasyonlar olu turmak en rasyonel yakla m olarak görünmekte,
ha a monoklonal an kor ve sinyal yolaklar na etkili hedefe yönelik ajanlar n
kombinasyonu da bu noktada gündeme gelebilir.
Halen elimizde mucizevi bir ajan m z yok, bu nedenle iyi yap land r lm hücresel ve
xenogra modellere ih yac m z var.
Transla onal Research’ bu hususta haya öneme haiz
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HEMATOLO K MAL GN TELERDE A ILAMA
DR. PINAR TARKUN
KO AEL ÜN VERS TES HEMATOLO

L M DALI

Hematolojik konularda a lama konusundaki k s tl l klar
• Hematologlar tara ndan s kl kla ihmal edilen bir konudur.
• Baz a larla ili kili veri az veya hiç veri yok
• Nadir hastal klarda a lar n klinik etkinli ini göstermek için ih yaç duyulan
hasta say s na ula lmas imkans z olabilir.
- Etkililik, ço unlukla sa l kl bireylerdeki biyolojik parametreler üzerinde
tan mlanm r.
- Farkl hastal klar n immünsistem üzerindeki etkileri de farkl oldu u için
verilerin bir populasyondandi eri üzerinde yorumlanmas zordur
- Hastal klar n tedavilerindeki h zl de i iklik immünsistemi de etkileyerek a
etkinli ini de i rmektedir.
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Hodgkin D Lenfoma’larda ve
Di er Hematolojik Malignitelerde
mmünkontrol Noktas nhibitörlerinin Kullan m
Dr. Ramazan ESEN
Sa l k ilimleri Üniversitesi-Ankara Gülhane E i m
ve Ara rma Hastanesi Onkoloji ilim Dal
mmunoterapi
• Son on y lda, immünoterapi, kanser ara rmalar nda en ak f ara rma
alanlar ndan biri haline geldi ve FDA hematolojik ve solidtümörlerin bir
k sm nda immünoterapikullam m naizin verdi.
• u anda, en yayg n olarak incelenen kontrol noktas , maligntümör hücreleri,
an jen sunan hücreler ve T hücreleri üzerindeki ligandlar , PD-L1 ve PD-L2 ile
etkile ime giren programlanm hücre ölüm proteini (PD-1; CD279)’dir.
• PD-1 ekspresyonu T-hücresi reseptörü (TCR) ligasyonutara ndan yönlendirilir
ve ekspresyon sonraki TCR te klemesi ile artar.
Kronik lenfosi klösemi (KLL)
• KLL’lihastalarda T hücreleri (KLL), normal donörlerek yasla belirgin ekilde
CTLA-4 ün artm ekspresyonunu gösterirler.
Genel olarak CTLA-4 ün a r ekspresyonunun, baz ara rmac lar tara ndan
olumlu bir prognozlaili kili oldu u gösterilmi r.
• Mi alve arkada lar n n yap klar bir çal mada;
CTLA-4 downregülasyonuolan KLL hücrelerinin proliferasyonve sa kal mda
belirgin bir ar oldu unu ve bu hastalarda Bcl-2 ekspresyonunun da
artm oldu unu gösterdiler.
• KLL hastalar nda CTLA-4 polimor zmlerindenolan CTLA4g.
319C T polimor zmininvarl Rai evrelemesindeprogresyonile ili kili idi.
• lginç olarak, KLL hastalar n n bruton rozinkinazinhibitörü olan
ibru nibile tedavisi, dola mdaki tümör hücrelerinde azalmaya ve
T hücreleri üzerindeki PD-1 seviyesinde de azalmaya neden oldu unu gösterdi.
• NükSveya Richter dönü ümü olan 25 KLL hastas pembrolizumabile tedavi edildi.
Richter dönü ümü olan 9 hastan n 4 (% 44)’ünde objek f klinik yan tlar
gözlenirken, nüksKLL hastalar nda ise yan t al namad .
• lginç bir ekilde, PDL-1 ekspresyonu artan ve tümör mikroçevresinde
PD-1 ekspresyonu artma e iliminde olan hastalarda cevap ar gözlemlendi.
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KRON K NÖTROF L K LÖSEM
Dr. Sema Karaku
a kent Üniversitesi T p Fakültesi
Hematoloji .D.

DSÖ 016 Myeloprolifera fneoplazi(MPN) s n amas
KronikMyeloidLösemiBCR-ABL1(KML)
KronikNötro likLösemi(KNL)
PolisitemiyaVera(PV)
PrimerMyelo brozis(PMF)
Pre bro kerkenevrePMF
Belirgin bro kevrePMF
EsansiyelTrombositemi(ET)
KronikEozino likLösemi(KEL)-ba kayerdes n and r lmam (NOS)
S n and r lamayanMPN
Tedavi
- Splenektomi nötro lik lökositozu ar rd ndan önerilmiyor
- Sitoredük f ilaçlar ilk a amada kullan l rlar
• Hidroksiüre(HÜ)lökositozve splenomegaliyikontrol etmek için tüm evrelerde
• 6-merkaptopurin, busulfan
• nterferon alfa /pegIFN HÜ ile bir k s m hastada uzun süreli yan t sa lanabilir
• Akselereve blas kevre hastalarda indüksiyon kemoterapisi uygulanabilir
Moleküler Hedefe Yönelik Tedaviler
Ru oli nib
• Ruxoli nib AK1/2 kinazinhibitörü
• KNL’de AK-STAT ve SRC rozinkinazyolaklar etkilendi i için kinazinhibitörlerine
(ruxoli nibve dasa nib) duyarl
• Ruxoli nibFDA onay n HÜ dirençli veya intoleranintermediate/yüksek riskli
miyelo brozve PCV’deald
• KNL ve aKMLhastalar nda FDA onay yok
• CSF3RT618I mutasyonlu KNL veya aKML yay nlanm olgular1-4
• SETBP1 nega f ve CSF3R mutant olgularda 11 aya varan lökositoz ve
splenomegalide düzelme allel yükünde azalma
• CSF3RT618I ve SETBP koexprese olan KNL olgular nda dalak boyutu,
lökositoz ve semptomlarda 9 ay süren düzelme sonras yan t kayb
ndüksiyon Kemoterapisi
• Akselere ve blas k evre KNL de standart indüksiyon tedavisine tam yan t
bildirilmemi (kemoterapiye refrakter)
Hematopoe k kök hücre nakli
• lerleyici refrakter nötro li ve blas k fazda allojenik KHN tek küra f tedavi
• Az say da hastaya uygulanm . Olgu sunumlar 9 hasta
• 1 olgu myeloabla f, di erleri non-myeloabla f
• 6 olguda ba ar l , pos ransplant relaplar 1 ay-78 ay
• Nakil sonras MRH takibi öneriliyor (CSF3RT618I mutasyonu)
• Kord kan ve haploiden k deneyimi yok
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Ph( ) ALL’de tedavi yöne mi
Dr. Sinem ivriz ozda
Ankara Üniveristesi Hematoloji .D.

1-Op mal ndüksiyon? - azal lm yo unlukta tedavi
2-TKI cephesinde de i iklik var m ? - 2 ve3.jenerasyon TKI ile yüksek MY
3-MRH nega i i tedavi yakla m n de i rir mi? - S Intergroup trial
4-Prognoza etkili YEN faktörler var m ? - MRH,IK F
5-Otolog transplan n yeri var m ? - Olabilir,MMR+ dameTKI ile
6-TKI nakil sonras gerekli mi? - Evet.preemp f=pro lak k
7-Tedavide yenilikler var m ? - Blinotumomab, notuzumab

S28

KRON K LENFOS T K LÖSEM :
TANI PROGNOZ ve TEDAV EVA ININ
DE ERLEND R LMES
Dr. Yahya üyüka k
Hace epe ÜnivT p Fakültesi ç Hastal klar -Hematoloji
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MANTLE HÜ REL LENFOMA’da
TK NH TÖRLER
Dr. Yahya üyüka k
Hace epe Üniv. Tip Fakültesi ç Hastal klar -Hematoloji
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