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Hodgkin Lenfoma Nasıl Bir Hastalık?

• Hodgkin Lenfoma (HL) tanısı olan çoğu hastada ilk kuşak tedaviden 
sonra tam remisyon elde edilecek ve uzun süreli hastalık kontrolü 
sağlanacaktır.

• Bununla beraber, favorable prognoz erken evre (Evre I ve II) HL olan 
hastaların %10 ila 15’inde ve ileri evre HL olan hastaların %15 ila 
30’unda relaps gelişebilir.

• Hastaların yaklaşık %10-15’inde ya ilk tedaviye yanıt vermeyen veya 
ilk parsitel yanıttan sonra ilerleyen refrakter hastalık mevcuttur. 

Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin's lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group
HD11 trial. Eich HT et al. J Clin Oncol. 2010;28(27):4199. Epub 2010 Aug 16.

Randomized comparison of ABVD chemotherapy with a strategy that includes radiation therapy in patients with limited-stage Hodgkin's lymphoma: National Cancer Institute of 
Canada Clinical Trials Group and the Eastern Cooperative Oncology Group. Meyer RM et al. National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group, Eastern Cooperative Oncology
Group SOJ Clin Oncol. 2005;23(21):4634. Epub 2005 Apr 18.



• Relaps veya refrakter (r/r) HL tedavisinin amacı tedavinin toksisitesini
ve komplikasyonlarını olabildiğince kısıtlı tutarken uzun süreli hastalık 
kontrolüne ulaşmak olmalıdır. 

• Kurtarma (salvage) kemoterapi HL’nın ilk relapsında veya refrakter
hastalıkta hastaların yarısından fazlasında tam yanıta ulaşabilir ama 
uzun dönem hastalıksız sağkalım için çoğunlukta otolog kök hücre 
nakli (OKHN) gereklidir. 



Prognoz

• Relaps HL için kurtarma tedavisinin etkililiği yaş, evre, semptomlar, ilk 
remisyonun süresi, anemi ve ilk tedavinin kapsamı gibi klinik özelliklerden 
etkilenir. 

• Örneğin, Alman Hodgkin Lenfoma Çalışma Grubu (GHSG) primer RT veya 
kemoterapi sonrası relaps görülen 422 hastada aşağıdaki risk faktörlerini 
belirlemiştir: 

●Nükse kadar geçen süre ≤12 ay
●Relaps anında Evre III veya IV
●Azalmış hemoglobin (kadınlarda <10.5 gr/dL, erkeklerde<12.0 gr/dL)

New prognostic score based on treatment outcome of patients with relapsed Hodgkin's lymphoma registered in the database of the German Hodgkin's lymphoma study group. Josting A et al. J Clin

Oncol. 2002;20(1):221.



• Bu risk faktörleri kullanılarak relaps HL prognostik skoru oluşturulmuştur. 
Kemoterapi sonrası relaps olan hastalardaki 4 yıllık genel sağkalım şu 
şekildedir:

• Hiç risk faktörü olmayanda %83
• 1 risk faktörü olanda %66
• 2 risk faktörü olanda %36
• 3 risk faktörü olanda %27. 

• GHSG’nin daha sonraki çalışmaları bu risk faktörlerinin advers prognostik
değerini doğrular niteliktedir. 

Outcome of patients experiencing progression or relapse after primary treatment with two cycles of chemotherapy and radiotherapy for early-stage favorable Hodgkin's lymphoma.Sieniawski M et al. J 

Clin Oncol. 2007;25(15):2000.

Relapsed hodgkin lymphoma in older patients: a comprehensive analysis from the German hodgkin study group. Böll B et al. J Clin Oncol. 2013;31(35):4431.



Tedavi Stratejisini Belirleyen Faktörler

• Otolog kök hücre nakline uygunluk durumu
• Bulky hastalık varlığı
• Remisyon süresi
• Önceki tedaviler
• Tedavi seçeneklerini kısıtlayan komorbiditeler



Kurtarma Kemoterapisi Rejimi Seçimi

• Çoğu hastada iki kür kurtarma kemoterapisinin ardından OKHN planlanır. 
Her merkezin seçimi farklı

• En sık kullanılan rejimler:
• DHAP (deksametazon, sitarabin, sisplatin)
• ICE (ifosfamid, karboplatin, etoposid)
• Hedefe yönelik tedavi (örneğin brentuksimab vedotin+bendamustin)
• Gemsitabin bazlı tedaviler

• GVD (gemsitabin, vinorelbin, pegile lipozomal doksorubisin)
• GDP (gemsitabin, deksametazon, cisplatin)
• BeGEV (bendamustin, gemsitabin, vinorelbin)
Evaluation of cytoreductive therapy prior to high dose treatment with autologous bone marrow transplantation in relapsed and refractory Hodgkin's disease.Brandwein JM et al. Bone 
Marrow Transplant. 1990;5(2):99.
Ifosfamide, carboplatin, and etoposide: a highly effective cytoreduction and peripheral-blood progenitor-cell mobilization regimen for transplant-eligible patients with non-Hodgkin's
lymphoma. Moskowitz CH et al. J Clin Oncol. 1999;17(12):3776.
Gemcitabine, vinorelbine, and pegylated liposomal doxorubicin (GVD), a salvage regimen in relapsed Hodgkin's lymphoma: CALGB 59804.Bartlett NL et al. Cancer Leukemia Group
B Ann Oncol. 2007;18(6):1071. Epub 2007 Apr 10.



Brentuximab-vedotin

• Brentuksimab-vedotin (BV) anti-CD30 antikoruna bağlı bir anti-tubulin
ajan (monometil auristatin E) içeren antikor-ilaç konjugatıdır.

• HL’nın Reed-Stenberg hücreleri dahil CD30 eksprese eden tüm 
hücrelere kemoterapiyi taşır. Monometil auristatin E’nin hücre içine 
salınması ve sonrasında mikrotübüllere bağlanması apopitoza yol açar. 



Brentuximab-vedotin



Brentuximab vedotin for relapsed or refractory 
Hodgkin lymphoma: experience in Turkey
Salihoğlu ve ark. 2015

• 58 hasta
• Objektif yanıt oranı %63.5
• 1 yıllık genel sağkalım %70.6
• Tüm kohortta medyan yanıt süresi 9 ayken, tam yanıtlılarda 11.5 ay
• Hastaların dörtte birinde brentuximab vedotin nakle bir köprü sağladı
• Kür sayısı arttıkça azalan yanıt oranları, naklin brentuximab vedotin

tedavisinin erken döneminde gerçekleşmesi gerektiğini 
göstermektedir.



Brentuksimab vedotin-Bendamustin
kombinasyonu

• Brentuximab vedotin followed by bendamustine supercharge for refractory 
or relapsed Hodgkin lymphoma

• Picardi ve ark., 2019
• 20 hastayı içeren prospektif çalışma, medyan yaş 40
• Daha önce en az 2, en çok 6 sıra tedavi almış olan hastalar (medyan 3 sıra)
• 4 kür BV-Bendamustini takiben 14 hastaya OKHN, 4 hastaya allojenenik

KHN
• %80’inde Deaville skoru ≤2
• 2 yıllık progresyonsuz sağkalım %93.7
• En sık yan etki nötropeni



Hematopoietik Kök Hücre Nakli-OKHN

• OKHN nakil için r/r HL hastalarının çoğunda en uygun tedavi seçeneği 
olarak değerlendirilmelidir. 

• OKHN sonrası r/r HL hastalarının yarısından fazlasında uzamış 
remisyon süreleri elde edilir. 

• Kurtarma kemoterapisinin ardından OKHN yapılmadığı durumlardaysa 
uzun süreli hastalıksız sağkalım nadirdir. 

Treatment of primary progressive Hodgkin's and aggressive non-Hodgkin's lymphoma: is there a chance for cure?Josting A et al. J Clin Oncol. 2000;18(2):332.

Combination chemotherapy for advanced Hodgkin's disease after failure of MOPP: ABVD and B-CAVe. Harker WG et al. Ann Intern Med. 1984;101(4):440.



AETHERA Çalışması
• Faz 3, randomize, çift kör, plasebo

kontrollü, çok merkezli bir çalışma. 
• Yüksek riskli 329 hasta dahil edilmiş.
• Dâhil edilme kriterleri:
Primer refrakter
İlk tedavi tamamlandıktan sonra <12 ay 

relaps
Relapsta B semptomlarının olması
Relapsta ekstranodal hastalık olması
>1 kurtarma rejimi ihtiyacı olması
Nakile CR olarak girmemesi
• OKHN sonrası BV 1.8mg/kg/gün, 3 haftada 

1, 16 kür



AETHERA Çalışması

• 5 yıllık progresyonsuz sağkalım: BV ile %59 iken plasebo ile %41 



AETHERA Çalışması

• Özellikle ≥2 risk faktörüne sahip HL hastalarında, plaseboya kıyasla 
BV idamesi ile daha fazla progresyonsuz sağkalım

• Hastaların %67'sinde periferik nöropati, %90'ında düzelme, yaşam 
kalitesinde anlamlı bir şekilde etkilenme yok

• Bununla birlikte, genel sağkalım açısından herhangi bir yarar 
bildirilmemiş

(Plasebo kolunda relaps olan ve ardından BV koluna alınan hastalar 
nedeniyle???)



Türkiye’den BV ile Konsolidasyon Verisi

• 75 hasta, 25 merkez
• Medyan takip süresi 26 ay
• 42 hasta konsolidasyon/idame 

tedavisini tamamlamış
• 33 hastada tedavi kesilmiş
• 50 hastada devam eden yanıt, 

25 hastada progresyon
• Takipte 10 hasta hayatını 

kaybetmiş



• 2 yıllık progresyonsuz sağkalım %67.75 ve genel sağkalım %87.61
• %23‘ü kurtarma tedavisi olarak BV almış
• BV'nin OKHN öncesi kurtarma tedavisinin bir parçası olarak 

kullanımının progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım üzerine 
katkısı yok

• En sık yan etkiler nötropeni (%27) ve periferik nöropati (%21) 
• %21,3 Grade 3 veya 4 toksisite, 12 hastada yan etki nedeniyle BV 

kesilmiş



Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Relaps

• Kurtarma kemoterapisi (antrasiklinlerle kardiyotoksisite, platinli
rejimlerle nefrotoksisite ve/veya nöropati riski)

• Hedefe yönelik kemoterapi (brentuximab vedotin) 
• İmmunoterapi yaklaşımları (PD-1 blokajı)
• Allojeneik KHN
• Hedefe yönelik kemoterapi, immunoterapi ve tek ajan kemoterapinin 

(gemsitabin, etoposid, vinorelbin, vinblastin, lipozomal doksorubisin, 
bendamustin) ardışık uygulanması görece düşük toksisiteyle
semptomların palyasyonunu sağlayabilir.

• Klinik çalışmalara katılım



Checkpoint İnhibitörleri

• Programlı ölüm 1 (PD-1) ligandları olan 
PD-L1 ve PD-L2 klasik HL’da Hodgkin
Reed-Sternberg hücreleri tarafından 
aşırı eksprese edilir ve bu da immun
sürveyanstan kaçınmayı sağlar

• PD-1 inhibitörleri olan nivolumab ve 
pembrolizumab’la yapılan küçük 
prospektif çalışmalarda yüksek yanıt 
oranları elde edilmiştir. 



• Anti-PD-1 monoklonal antikorlarla bildirilen advers olaylar:
• Pnömonitis
• Kolit
• Hepatit
• Tiroid disfonksiyonu
• Nefrit
• Renal disfonksiyon
• Ayrıca döküntü, kaşıntı, halsizlik, bulantı ve diyare de görülebilir ama bunlar 

genelde grade 1/2 düzeyindedir. 



• 23 hasta, medyan yaş 35
• %78 OKHN yapılmış, %78 BV almış
• Hastaların %80’i en az 3 sıra tedavi almış
• Objektif yanıt oranı %87
• Tam yanıt %17, kısmi yanıt %70
• 24. haftada progresyonsuz sağkalım %86
• Stabil hastalık %13



• 80 hasta
• Nivolumab 3 mg/kg/ 2 hf hastalık progresyonuna ya da toksisiteye

kadar 
• Önceki tedaviler medyan 4 sıra
• Medyan takip 8 ay 
• Objektif yanıt oranı %66 ; tam yanıt %9
• 4 kür sonrası objektif cevap



• Yüksek-riskli R/R HL'de OKHN sonrası BV-Nivolumab
konsolidasyonunun güvenliğini ve etkililiğini değerlendiren çok 
merkezli bir faz 2 çalışma, 59 hasta.

• OKHN’den sonraki 30-75. günler arasında başlayarak, BV 1.8 mg/kg 
ve Nivolumab 3 mg/kg 21 günde 1, 8 kür

• Toksisite nedeniyle bir ilaç kesilirse diğeriyle devam



• %36 hasta 1, %40 hasta 2 ve %24 hasta 3+ risk faktörüne sahip
• Medyan takip süresi 15.7 ay
• Hastaların %49'u 8 kür BV-Nivolumab‘ın tamamını almış ve 

hastaların %76'sı bir ilacın 8 kürünü tamamlamış
• %24 hasta hem BV hem de Nivolumabı erken bırakmış
• BV-Nivolumab konsolidasyonu ile ilgili en yaygın yan etkiler periferik

nöropati, nötropeni, yorgunluk, ishal, bulantı, artralji, AST 
yükselmesi



• Tahmini 18 aylık progresyonsuz sağkalım %95 ve genel sağkalım %98
• 2+ ve 3+ risk faktörlerine sahip hastalarda tahmini 18 aylık 

progresyonsuz sağkalım sırasıyla %92 ve %89
• Yüksek riskli R/R HL'li hastalarda OKHN sonrası BV-Nivolumab ile 

konsolidasyon umut verici bir yaklaşım
• Kısa takipli bu kohortta sadece 1 nüks
• OKHN sonrası BV-Nivolumab tolere edilebilir bir tedavi



• Çoklu kohort bir faz 2 çalışma
• Pembrolizumabın R/R HL hastalarında OKHN'den sonra 18 aylık 

progresyonsuz sağkalımı arttırabileceği düşünülerek planlanmış
• OKHN sonrası taburcu olduktan sonraki 21 gün içinde 

Pembrolizumab her 3 haftada 1, 200mg, 8 kür 



• 30 hasta
• Medyan yaş 33
• %90 hasta yüksek riskli
• Hastaların %77’si 8 kür alabilmiş
• 18 aylık progresyonsuz sağkalım %82, 

genel sağkalım %100
• %80 hastada en az bir grade 2 veya üzeri 

yan etki 
• %30 hastada en az bir grade 3 veya üzeri 

yan etki



• 18 yaş ve üzerinde r/r HL hastaları 
• Pembrolizumab kolunda 151 hasta, BV kolunda 153 hasta 
• Pembrolizumab 200 mg/ 3 hf IV  Brentuximab vedotin 1·8 mg/kg /3 hf (max

180 mg/gün)
• Primer sonlanım noktası progresyonsuz sağ kalım 
• Progresyonsuz sağkalım pembrolizumab kolunda 13.2 ay, BV kolunda 8.3 ay 

(p=0.0027)
• Tedavi ilişkili yan etkiler benzer oranda görülmüş
• Pembrolizumab kolunda pnömonitis sık (%4 vs %1); BV kolunda nötropeni

sık %2 vs %7



• HL hastaları için OKHN sonrası idame lenalidomidi değerlendiren çok 
merkezli bir çalışma (2020)

• Lenalidomid kanıtlanmış bir immünomodülatör ajan
• HL dahil olmak üzere birden fazla lenfoma alt tipinde aktivite 
• Ayrıca MM’de OKHN'den sonra idame tedavisi olarak hem progresyonsuz

sağkalım, hem de genel sağkalımda iyileşme



• 27 hasta 
• OKHN’den 60 ila 90 gün sonra, 28 gün boyunca, 15 mg ile başlanıp tolere edilirse günde 

maksimum 25 mg'a kadar, 28 günde 1, maksimum 18 kür lenalidomid
• Birincil amaç, ilaca bağlı nedenlerle 12.kürde veya öncesinde <%30 bırakma oranı 

hedefiyle bu konsolidasyon/idame tedavisinin uygulanabilirliğini değerlendirmek
• Medyan takip süresi 51.3 ay
• 26 hastanın 23'ü hayatta
• 12 kür veya öncesinde tedaviyi bırakma oranı %52 
• Tedavi, hematolojik advers olayların yüksek sıklığıyla komplike hale gelmiş 
(%19 Grade 4)
• İdame lenalidomidin OKHN’den hemen sonra HL'li hastalar için uygun olmadığı, 

alternatif bir lenalidomid dozu veya programının r/r HL hastalarında daha iyi tolere
edilebileceği sonucuna varılmış.



Allojeneik Kök Hücre Nakli

• Allojeneik kök hücre nakli, OKHN nakli sonrası relaps veya 
progresyonu takiben kurtarma tedavisi olarak HL hastalarına 
önerilebilir. 

• Daha önce bir PD-1 inhibitörüyle (nivolumab veya pembrolizumab) 
tedavi edilen hastalarda allojeneik kök hücre planlanırken dikkatli 
olunmalıdır çünkü bu hastalarda artmış toksisite bildirilmiştir. 

Efficacy and tolerability of nivolumab after allogeneic transplantation for relapsed Hodgkin lymphoma. Herbaux C et al. Blood. 2017;129(18):2471. Epub 2017 Mar 7.

Safety and efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplant after PD-1 blockade in relapsed/refractory lymphoma.Merryman RW et al. Blood. 2017;129(10):1380. Epub 2017 Jan 10.



• Daha önceden nivolumab veya pembrolizumab kullanıp da allojeneik
KHN yapılan hastalarda hiperakut GVHD, ciddi akut GVHD, steroide
gereksinim duyulan febril sendrom, hepatik sinuzoidal obstrüksiyon 
sendromu ve diğer immün ilişkili advers olaylar gibi nakille ilişkili 
komplikasyon görülme oranı daha sıktır. 

• Daha önce allojeneik KHN yapılmış hastalarda nivolumab
başlandığında akut GVHD geliştiğine dair bildirimler bulunmaktadır. 

Safety and efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplant after PD-1 blockade in relapsed/refractory lymphoma.Merryman RW et al. Blood. 
2017;129(10):1380. Epub 2017 Jan 10.

Efficacy and tolerability of nivolumab after allogeneic transplantation for relapsed Hodgkin lymphoma.Herbaux C et al. Blood. 2017;129(18):2471. Epub 2017 Mar 7.



CAR-T Cell Tedavisi

• CD30’a karşı hedeflenmiş kimerik antijen reseptörü (CAR) taşıyan otolog T 
hücreler lenfodeplete edici hazırlama rejimiyle tedavi edilmiş hastalarda 
yüksek oranda uzun süreli yanıtlara ulaşabilir ve toksisite de oldukça azdır. 

• Anti-CD30 CAR-T hücreleri lenfodeplete edici hazırlama rejimlerinden 
biriyle tedavi edilmiş 32 hastaya uygulanmış.

• Genel yanıt oranı %72 (tam yanıt %59).
• Medyan takip neredeyse 1.5 yıl
• 1 yıllık progresyonsuz sağkalım %36, 1 yıllık genel sağkalım %94
• Sitokin salınımı sendromu oranı %24 ama hepsi grade 1. 
• Nörolojik toksisite yok. 
Anti-CD30 CAR-T Cell Therapy in Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma.Ramos CA et al. J Clin Oncol. 2020;38(32):3794. Epub 2020 Jul 23.



Ve Diğerleri…

• Rituksimab
• İbrutinib
• Vorinostat artı everolimus veya sirolimus
• Panobinostat
• Yeni monoklonal antikorlarla çalışmalar 



TEŞEKKÜRLER
ilknizam@yahoo.com
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