
RELAPS AML TEDAVİSİ 
 
Genç AML’li hastaların %70-80’inde tedavi ile remisyon elde edilmesine ve uygun 
pekiştirme tedavileri yapılmasına rağmen hastaların %50’sinde nüks görülür. Nüskler 
çoğunlukla ilk 2 yılda olmakla birlikte, özellikle 1. yılda daha fazla oranda görülmektedir.  
Nüks sonrası tedaviler yetersizdir ve bu nedenle AML’de tedavi başarısızlığının en önemli 
nedeni hastalık nüksü olarak görülmektedir. Nüks gelişen hastalarda bugün için kullanılan 
çeşitli tedavi rejimleri ile ancak %50 tam remisyon (TR) elde edilebilmektedir (1,2). Tercih 
edilen altın bir kurtarma rejimi yoktur. Elde edilen remisyon oranları düşük olmakla birlikte, 
ikinci  remisyon süreleri de oldukça kısadır. Bu hastalardaki ortalama yaşam süreleri 3-12 
aydır. Remisyon elde edilen hastalarda allogeneik kök hücre transplantasyonu pekiştirme 
amacıyla uygulanmalıdır. Transplant uygulanamayan TR2 elde edilmiş hastalarda uzun süreli 
yaşam %5-10 olarak bildirilmektedir. TR2 sonrası transplantasyon yapılan hastalarda ise 3 
yıllık yaşam %10-41 arasındadır.  
 
AML’de klasik olarak 3 çeşit nüks görülmektedir. Bunlardan en sık görüleni hematolojik 
nükstür. Kemik iliğindeki blast sayısının >%5 olarak tespit edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca özellikle M3 subtipinde görülmek üzere moleküler relapsta tanımlanmaktadır. Son 
olarak ise hastaların daha az bir kısmında ekstramedüller nüks görülebilmektedir. Bu bölümde 
sadece hematolojik nükslere yaklaşım ele alınmıştır. M3 subtipinde görülen nüksler de konu 
dışında bırakılmıştır. 
 
Nüks AML’li hastaların değerlendirilmesinde kullanılan prognostik işaretleyiciler; 

1. Sitogenetik: Tanı sırasında tespit edilmiş olan sitogenetik anomalilere göre AML’li 
hastalar düşük, orta ve yüksek (veya standart, iyi ve kötü) risk kategorilerine 
ayrılmaktadırlar. Nüks sırasında da bu veriler aynen korunabileceği gibi yeni 
sitogenetik anomalilerin de ilave olmuş olabileceği göz önüne alınarak yeniden 
değerlendirme yapılabilir. Nüks sırasında sitogenetik kategorizasyonun 
yenilenmesinin mutlak olduğunu gösteren çalışma yoktur. Tanı sırasındaki sitogenetik 
belirleyiciler aynen kullanılarak hastalar kategorize edilebilir. Nüks sırasındaki bu 
tasnif hastanın verilecek tedavi ile remisyona girip girmeyeceğini gösteren en önemli 
parametrelerden birini oluşturmaktadır. Weltermann ve ark. yaptığı bir çalışmada iyi 
risk sitogenetiğine sahip hastalarda %88 TR elde edilirken, orta ve yüksek risk 
hastalarda bu oranlar sırasıyla %64 ve %36 olarak bulunmuştur. Yine aynı hastaların 3 
yıllık yaşam süreleri sırasıyla %43, %18 ve %0 olarak tespit edilmiştir (3). Sitogenetik 
hastada remisyonun belirlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli parametredir.  

 
2. İlk remisyon süresi: Nükse kadar geçen süre tedavide alınacak başarının 

göstergelerinden biridir. Genellikle <12 ay nüks görülen hastalarda tedavi ile remisyon 
elde etme olasılığı >12 ay sonrasında nüks görülenlere göre daha azdır. Bir yıldan 
önce nüks görülen olgular kötü prognostik olarak değerlendirilir ve bu olgular 
çoğunlukla kötü veya orta sitogenetik özellik taşıyan hastalardır. Ferrara F ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada TR1’sürelerine göre tedavi sonrası yaşam süreleri 
Şekil 1’de gösterilmiştir (p=0.0001) (4).  Rees ve arkadaşlarının çalışmalarında ise 
TR1 süresi <12 ay olan 251 hastada TR2 oranı %19 iken, TR1 süresi en az 12 ay olan 
234 hastada remiyon oranı %48 olarak bulunmuştur (5).  TR1>12 ay ise genellikle ilk 
indüksiyon tedavisinde verilen ajanlar tekrarlanabilirken, TR1<12 ay ise farklı tedavi 
yaklaşımları uygulanmalıdır. TR1 süresi <12 ay olan genç hastalar deneysel tedavilere 
adaydırlar. 



    
Şekil 1: 101 hastanın nüks görülme zamanlarına göre sağlanan yaşam süreleri (p=0.0001) 
 
3. Yaş: İleri yaş hastalarda nüks sonrası tedavi ile elde edilen başarı daha düşük 

olmaktadır. Ferrara F ve arkaşlarının çalışmalarındaki veriler Şekil 2’de gösterilmiştir 
(4). Rees ve arkadaşlarının yaptıkları oldukça fazla sayıda hastayı içeren retrospektif 
bir çalışmada 375 genç hastada TR2 oranı %33 bulunurken, 110 ileri yaş hastada bu 
oran %19 olarak saptanmıştır (5). Yaşa göre TR2 oranlarına ait çalışmalar Tablo 1’de 
özetlenmiştir (2). 

 

 
 
Şekil 2: Hastaların yaşlarına göre TR2 elde edilme oranları. (p=0.001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tablo 1:  Refrakter ve relaps AML’de yaşa göre TR2 oranları  (2) 
  < 60 yaş altı (TR2 %)   ≥ 60 yaş ve üzeri (TR2 %) 

Referans TR2/n* TR2 (%) CI   CR2/n* TR2 (%) CI 
Retrospektif çalışma        
Rees (1986)(5) 124/375 33 26-38  21/110 19 2-28 
Keating (1989)(6) 75/208 36 29-42  5/35 14 5-30 
Hiddemann (1990)(7) 56/104 54 44-64  14/32 44 26-62 
Davis (1993)(8) - 40 -  - 40 - 
Angelov (1991)(9) 24/35 69 51-83  7/20 35 15-59 
MacCallum (1993)(10) 12/19 63 38-84  4/6 67 22-96 
Letendre (1984)(11) 8/20 40 19-64  1/4 25 1-81 
 
Prospektif çalışma        
Kern (1998)(12) 67/138 49 40-57  21/48 44 40-57 
Harousseau (1989)(13) 14/23 61 39-80  7/12 58 39-80 
Sternberg (2000)(14) 10/22 45 24-68   19/25 76 55-91 

 
4. Daha önceki almış olduğu tedavi: Sırasıyla allogeneik veya otolog hematopoietik kök 

hücre tedavisinde sonra nüks eden hastalar, kemoterapi sonrası nüks eden hastalara 
göre daha kötü prognostik özelliğe sahip olarak kabul edilirler. Kemoterapiler sonrası 
görülen her nüks ise sağlanabilecek remisyon oranlarını azaltmaktadır.  

 
5. Tedavi öncesi hastanın performans durumu 

 
Nüks  AML’de tedavi yaklaşımları 

1.   Kurtarma tedavileri (genellikle yüksek veya orta doz ara-c içeren) 
2. Up-front allo-tx (düşük oranda kemik iliği infiltrasyonu gösteren olgularda) 
3. Deneysel yaklaşımlar 
4. Lokal tedavi ve arkasından sistemik konsolidasyon (ekstramedüller nüksler) 
5. Tedavisiz takip 

 
Orta veya yüksek doz Ara-C içeren kombine  kurtarma tedavileri 
2002 yılında yapılan bir derlemede bu tarihe kadar 20’nin üzerinde olgu içeren nüks AML 
çalışma sayısı literatürde 31 adet olarak bulunmuştur (2).  Bu çalışmalardan 10’u retrospektif, 
21’i ise prospektif çalışmalardır. Bu çalışmalarda konvansiyonel dozlar ile yüksek dozlarda 
Ara-C kullanılmakla birlikte %30-64 arasında değişen oranlarda TR2 elde edilmiş ve 
remisyon süreleri ise 3-7.5 ay sürmüştür. Bu hastaların 3 yıllık ortalama yaşam süreleri ise 
%8-22 olarak saptanmıştır. Tedaviye bağlı erken ölüm oranları ise %8-32 arasında 
değişmektedir.  
 
Tek ajan içeren prospektif faz II çalışmalarda ise TR’ oranları %8-25 arasında 
bulunmuştur. Tek ajan olarak yüksek doz Ara-C (YD-Ara-C) ile ise %40 oranında TR 
oranları bildirilmiştir. YD-Ara-C nüks AML’de kullanılan en etkili ajan olarak kabul 
edilmektedir.  
 
Kombine tedaviler ile remisyon oranları daha yüksek olmakla birlikte uzun süreli 
myelosupresyon ve erken ölümler daha fazladır, ayrıca kombine tedavilerin yaşam süresine 



etkileri yoktur. En iyi sonuçlar orta ve yüksek doz içeren Ara-C alan iyi veya orta sitogenetik 
işaretleyicilere sahip hastalarda gözlenmiştir. Altın standart bir kurtarma tedavisi yoktur. 
Genellikle seçim hekimin deneyimine kalmıştır.Tedavi antilösemik etkinliği fazla ancak 
ekstrahematolojik yan etkileri az olmalıdır. Kurtarma tedavileri daha sonradan uygulanması 
gereken özellikle allo-tx için bir köprüdür.  
 
Prospektif randomize faz II kombine kemoterapi rejimleri ile %14-87 oranında remisyon 
oranları bildirilmiştir. Erken ölüm oranları %3-24 arasında değişmektedir. Bu tedaviler ile 
hücre toparlanma süreleri nötrofil için 17-31 gün, trombosit için 21-47 gündür. Grade 3-4 
infeksiyon oranları %17-83, hepatik toksisite %0-20 ve grade 3-4 mukozit ise %0-50 arasında 
bulunmuştur. Kombine tedavi rejimleri sonrası ise TR2 süreleri 3.3-13 ay ve 3 yıllık yaşam 
süreleri %11-29 arasında değişmiştir. Bu kombine tedaviler ile tek ajan tedavilere göre daha 
yüksek oranda TR2 oranları bildirilmekle birlikte önemli derecede toksisite artışı 
gözlenmiştir. Yaşam sürelerinde ise belirgin bir iyileşme gözlenmemiştir.  %29 ile en yüksek 
yaşam süresini veren çalışmada hastaların hemen yarısı TR2 sonrası transplantasyona 
gitmişlerdir. Bu çalışmalardan %87 ile en yüksek TR oranı elde edilen çalışmada düşük doz 
Ara-C, aclarubisin ve G-CSF kullanılmıştır. Ancak çalışmadaki hasta sayısı azdır ve olguların 
çoğunun TR1 süreleri oldukça uzundur.  En sık olarak kullanılan rejimlerden biri olaran EMA 
protokolü ile %76 remisyon oranı bildrilmektedir ancak bu protokolün ise en önemli 
dezavantajı aşırı toksik oluşudur. Tedavi sonrası nötrofillerin toparlanma süresi 31 gün, 
trombositlerin toparlanma süresi 47 gündür. Bu rejim sonrası olguların %54’ünde grade 3-4 
infeksiyon, %24’ünde ise grade 3-4 mukozit görülmüştür. Özellikle 60 yaşın üzerindeki 
hastalara verilemeyecek bir tedavi rejimidir.  
 
Faz III prospektif randomize ise 4 çalışma bulunmaktadır (Tablo 2)(2).  TR’ oranları %40-
89 olup, ortalama remisyon süreleri 3-25 ay, ortalama yaşam süreleri 5-10 aydır. Ortalama 3 
yıllık yaşam oranları ise %8-18 arasında değişmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde hiçbir rejim ön plana çıkmamaktadır ve tedavilerden sonra gözlenen 
toksisite oldukça önemli problem oluşturmaktadır.  
 
 

Tablo 2: Faz III Prospektif randomize çalışmalar (2) 

Referans Tedavi 
 

     Yaş 
  

TR1 
süresi 
(ay) 

 TR2/n TR2  
(%) 

TR2 
(ay) 

Genel 
sağkalım 

(ay) 

3 yıl 
hastalıksız 

yaşam oranı 
(%)  

Kern (1998)(15) HiDAC+Mito 50(18-60) -  38/73 52 5 5 - 
 IDAC+Mito 50(18-759) -  50/113 44 3 - - 
Vogler (1994)(16) HiDAC - -  19/47 40 12 5 8 
 HiDAC+ E - -  20/44 45 25 5 12 
Thomas (1999)(17) EMA 46(16-65) >6  29/36 81 4 8.5 18 
 EMA+GM 47(17-65) >6  32/36 89 5 10 18 
Ohno (1994)(18) Ara-C+Mito+E 47(16-66) -  11/26 42 14 - - 
  Ara-C+Mito+E+G 43(18-63) -  13/24 54 12 - - 

 

 
 
Son yıllarda  fludarabin’in orta doz Ara-C ile kombine edilmesi ve G-CSF ilavesi ile (FLAG) 
%50’yi aşan oranlarda remisyon oranları elde edilmiştir (19).  Bu kombinasyona 
antrasiklinlerin ilave eden çalışmalarda vardır. Bu kombinasyonlardaki temel prensip 
fludarabin ve Ara-C’nin sinerjistik etkişemi ile hücre içi aktif metabolit olan Ara-CTP 



düzeylerinin artmasıdır. Fludarabin ilave edilmesi sitotoksisitesini arttırmaktadır. G-CSF’nin 
rolü ise lösemik hücreleri proliferasyona iterek onları kemoterapiye daha sensitif hale 
getirmesi yanı sıra tedavi sonrası nötropeni dönemini kısaltmalarıdır. Randomize olmayan 
çalışmalarda bu kombinasyona G-CSF ilave edilmesinin yanıt oranlarını arttırdığı 
gözlenmiştir (20). Ancak G-CSF kullanılmayan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. MRC çalışmasında ise G-CSF ilavesinin önemli olmadığı gösterilmiştir (21). 
Antrasiklinlerin ilave edilmesi de belirgin değişikliğe neden olmamaktadır. Pastore D ve ark 
refrakter/relaps AML’de fludarabine+yüksek doz Ara-C +idarubisin ve G-CSF 
kombinasyonun toksistesi ve etkinliğini  araştırmışlardır. (22). 46 hastaya bu kombinasyon 
verilmiştir. Ara-C, etopozid,  daunorubicin/mitoksantron sonrası nüks olan 30,  otolog-SCT 
sonrası nüks olan 4 ve allo-SCT sonrası nüks olan 2 hasta bu tedaviyi almış. 10 hasta ise 
refrakter olarak tanımlanmış olarak bu teaviyi almıştır.  TR %52 olarak bulunmuştur. Nötrofil 
toparlanması 19-22.günlerde olmuş. 10 hasta ortanca 13 aylık takiplerde remisyonda tespit 
edilmiş ve FLAG-IDA’nın  refrakter relaps AML de tolere edilebilir etkili bir tedavi rejimi 
olduğu belirtilmiştir.  
 
AML’de pgp ekspresyonu yeni tanıda %20-30, nüks etmiş olgularda %30-50, sekonder 
AML’de %70 ve tedaviye bağlı gelişen olgularda %90 oranında görülmektedir. Uygulanan 
kemoterapi programlarına MDR-1 proteinin inhibe eden CsA veya PSC 833 gibi ajanların 
ilave edilmesinin yapılan randomize çalışmalarda klinik önemlerinin olmadığını göstermiştir. 
Eastern Cooperative Oncology Group’un113 nüks/refrakter AML’li olguda yaptığı çalışmada 
Mitoksantron,Etopozid ve ARA C’nin tek başına kullanımı ile PSC 833 ile kombine 
kullanımı arasında herhangi bir avantaj saptanmamıştır. The Cancer and Leukemia Group’un 
yaşlı AML’li olgularda yaptığı çalışmada Sitarabin, Dounomisin ve Etopozid alan kol ile doz 
redüksiyonu yapılmış olarak PSC-833 ile kombine grup karşılaştırılmıştır. PSC-833’li grupta 
aşırı erken ölüm nedeniyle çalışmaya son verilmiştir. Bu nedenle rutin uygulamalarda 
önerilmemektedirler.  
 
 
Relaps AML’de etkili olabilen deneysel yaklaşımlar  

1. Monoklonal antikorlar (gemtuzumab ozogomycin) 
2. Flt3 inhibitörleri (CEP 701-Cephalon, SUS416, SU11248-SuGen, SUS 614, PKC412-

Novartis) 
3. Farnesil transferaz inhibitörleri (Tipifarnib-Zarnestra-R115777) 
4. Nükleozid analogları (clofarabin, troxacitabine) 
5. Apopitozu indükleyen ajanlar (bcl-2 inhimbisyonu) (G3139-Genasense-Oblimersen) 
6. MDR gen modülatörleri (CsA, PSC833) 
7. Hipometile edici ajanlar (desitabine) 
8. Histon deasetilaz inhibitörleri (SAHA, valproic asit, depsipeptit)  
9. Antiangiogenik ajanlar (thalidomide, anti-VEGF-Bevacizumab, SU5416) 
10. Proteozom inhibitörleri (Bortezomib). 

 
Thalidomide, refrakrer/relaps AML’li 16 hastayı içeren  faz II  çalışda 200-800 mg p.o./gün 
(median doz 400 mg/gün) kullanılmıştır.Tedavi süresi ortanca 27 gün (3-94) olarak 
bulunmuştur. Bir  hastada %6 TR (36 ay) , 2 hastada geçici blast azalması görülmüş, toksisite 
400mg/gün dozunun üzerine çıkılmasına izin vermemiştir. Bu çalışmada çok aktif bir ajan 
olarak kabul edilmemiş ve hematoloji cevap ile antiangiogenik etki arasında korelasyon 
bulunmamıştır (23)  
 



Topotecan, topoisomerase I inhibitörü, özellikle MDS ve CMML’de kullanımı  vardır.  12  
refrakter, 40 relaps AML’li hastayı içeren bir çalışmada Cy 500 mg/m2 / 12 saatte bir 1-
3.gün,  topotecan 1.25 mg/m2/devamlı infüzyon ile 2-6gün ve Ara-C 2 g/m2 4 saatlik 
infüzyonlarla 2-6 günler arasında uygulanmıştır (24).  Hastaların ortanca yaşı 57 (8 to 79)’dir.    
Toplam yanıt 12 (%23)hastada sağlanmıştır.  Bunlardan 10’unda TR(%19), 2’sinde ise kısımı 
yanıt elde edilmiştir (Trombosit sayıları< 100x10e9/L). Non-hematologic toksisite olarak en 
çok gastointestinal sitem yan etkileri olguların %8’inde görülmüştür. 
 
Sung WJ ve ark. faz II bir çalışmada, 51 relaps ya da refrakter akut lösemi olgusuna (29 
AML) amsacrine + ARA-C (orta doz) +Etoposide kombinasyonunu kullanmışlardır (25).  
Toplam TR oranı AML’li hastalarda %45, ALL’de %68  olarak bulmuşlardır. Genel sağkalım 
144 gün olarak saptanmıştır. Grade 3-4 infeksiyon olguların %87’sinde görülmüştür. 
Myokardit ve  SSS toksisitesi 2 olguda gözlenmiştir.  
 
Li  JM ve ark. ise 112 hastada aclarubicin + Ara-C (düşük doz) ve G-CSF kombine rejimini 
kullanmışlardır. Ara-C 10 mg/m2 x 2/gün (1-14 gün arası), aclarubicin: 14 mg/m2/gün (1-4 
gün arası) (A kolu veya 7 mg/m2/gün (1-8 gün arası) (B kolu), G-CSF: 1-14 gün arası 
uygulanmıştır. (26). Toplam TR oranı refrakter olgularda %48.4, relaps AML olgularında ise 
%44.4  olarak bulunmuştur. Çok önemli nonhematolojik toksisite görülmeyen çalışma etkin 
bir tedavi olarak değerlendirilmiştir 
 
Pirarubicin ise Li QH ve ark. tarafından 40 (E/K:26/14) hastada denenmiş bir ajandır. Bir kola  
Pirarubicin + Ara-C verilirken diğer kontrol koluna mitoxantron + Ara-C kullanılmıştır (27).  
Toplam yanıt, tam yanıt ve kısmi yanıt oranları pirarubicin kolunda sırasıyla %72,5, %47.5 ve 
%25 olarak bulunurken aynı cevap oranları kontrol kolunda sırasıyla %65, 45% ve %20 
olarak bulunmuştur. Remisyon süresi pirarubicin kolunda 528 güne karşılık 463 gün ile 
anlanlı olarak daha uzundur. Myelosüpresyon ve enfeksiyon oranları  çalışma grubunda 
yüksek bulunmuştur. Kontrol grubuna göre daha etkili bir tedavi protokolü olmakla birlikte 
daha ciddi myelosupresyon ve infeksiyon riski vardır.  
 
Cladribine+Ara-C+G-CSF+Mitoxantrone 43 olguyu içeren (25 primer rezistan, 18 relaps) çok 
merkezli, faz II çalışmada kullanılmıştır. 2-CdA 5mg/m2; Ara-C 2g/m2; Mitoxantrone 10 
mg/m2 dozunda kulanılmıştır. (28).  Kısmi remisyon elde edilenlere aynı protokol ile 
reindüksiyon verilmiştir.  Tam yanıt elde edilenlere  ise aynı tedavi konsolidasyon olarak 
uygulanmıştır. ARA-C + Mitoxantrone ± 2 CdA  konsolidasyonu verilmiştir.  Hastaların 21 
(%49)’inde TR, elde edilirken, 20 (%47) hasta refrakter kalmıştır.  2 (%5) hastada ise erken 
ölüm olmuştur. 1 yıllık tüm olgularda toplam sağkalım %43 iken, remisyona giren hastalarda 
%73 olarak saptanmıştır. Hastalıksız sağkalım ise %68,6’dır. Bu sonuçlarla bu rejim, pek çok 
protokole göre daha az yan etki profiline sahip, görece daha etkili bir protokol olarak 
değerlendirilmiştir.  
 
Gemsitabin tek başına veya diğer ajanlarla kombine olarak solid ve lenfoid malignitelerin 
tedavilerinde kullanılmaktadır. Rizzieri ve ark’nın çalışmasında 10 mg/m2/gün gemsitabin, 12 
mg/m2/gün mitoksantron ile 3 gün boyunca verilmiştir (29). Nüks/refrakter 26 olguda yanıt 
oranı %42,  TR oranı %25 olarak saptanmıştır. Ciddi myelosupresyon ve mukozit en sık 
gözlenen doz kısıtlayıcı toksisiteler olarak görülmüştür.  
 
Klofarabin  fludarabin ve kladribinin önemli antitümör özelliklerinin bir arada bulunabildiği 
bir moleküldür. Nükleozid metobolizmasında etkili olan DNA polimerazı ve ribonükleotid 
redüktazı inhibe ederek etki gösterir. Akut lösemili olgularda yapılan Faz 1 çalışmalarda 



55mg/m2 I.V. olarak 1 saaten uzun süren infüzyonlarla her 3-6 haftada bir  5 gün verilen 
tedavilerde doz kısıtlayıcı yan etki olarak geçici hepatik fonksiyon bozukluğu olduğu 
gözlemiştir. Refrakter veya nüks akut lösemili olgular da tedaviye yanıt oranı %16 olarak 
saptanmıştır. (30).  Devam etmekte olan çalışmalarda AML’li olgularda klofarabin ile 
kombine ARA C ve antrasiklin kullanımının tedavideki başarısı değerlendirilmektedir. 

 
Hum 195(CD 33 antikoru) CD 33 AML hücrelerinin hücre yüzeylerinde %90 dan fazla 
oranında eksprese edilmektedir. Genç AML’li relaps olgularda kemoterapi ile kombine, yaşlı 
tedavi alamayacak olgularda tek başına kullanılmaktadır. Gemtuzumab ozogamicin (GO)  
(myelotarg) (yaşlı AML’de relaps hastalarda FDA onaylı ajan) rekombinant insan CD33 
monoklonal antikoru ile potent bir antitümör antibiyotik olan calicheamicinin 
kombinasyonundan oluşmaktadır. Relaps/refrakter 50 AML’li hastada yapılan bir çalışmada 3 
hastada TR elde edilmiştir (31).  Bu hastalarda tedavi öncesi blast oranları %30’un altında 
olması nedeniyle düşük tümör yüküne sahip hastalarda kullanılabileceği düşünülmüştür.   
 
191 relaps/refrakter AML’li hastayı içeren faz III randomize çalışmada mitoksantron, 
etoposide, ve Ara-C  HuM195 ile birlikte kullanılmıştır (32.). Antikor kullanılan grupta 36% 
toplam yanıt (TR + TRp) elde edilirken, antikor içermeyen grupta bu oran %28 bulunmuştur 
(P = 0.28).  
 
İlk nüks AML’li 277 hastada 9mg/m2 dozunda 2 haftada bir uygulandığında %16 TR ve %13 
TRp elde edilmiştir (33). En önemli yan etki olarak %23 hiperbilirubinemi, %17 transaminaz 
yüksekliği gözlenmiştir. Tedavi sonrasında transplanta giden hastaların %64’ünde ise VOD 
gözlenmiştir.  
 
Bir anti vasküler endotelyal growth faktör monoklonal antikoru olan Bevacizumab’ın 
AML,MDS ve KML’li olgularda etkinliği çalışılmaktır.  Bevacizumab ile Ara-C ve 
mitoksantron arka arkaya kombine kullanımın değerlendirildiği  tedavi almamış 3 yüksek 
riskli AML’li olgu,16 refrakter AML’li olgu ,13 nüks AML’li olgu ve 1 KML transforme ol- 
gudan oluşan 33 hastada yapılan bir Faz II çalışmada TR oranı %44, toplam cevap oranı %56 
olarak saptanmıştır (34).  

 
HuM 195  Bi 213  (radyoizotop ile konjüge  monoklonal antikor) α-ışınları yayan 
radyoizotoplarla konjüge edilmiş olan monoklonal antikorların preklinik aktiviteleri 
gösterilmiştir. Jurcic ve ark’larının yaptığı Faz I çalışmada dirençli nüks etmiş AML ve 
KMML’li olguların HuM 195-Bi213  ile tedavisinde 15 olgunun 14’ünde kemik iliğinde ve 
dolaşımdaki blast oranında azalma olduğu gözlenmiştir.(35).   
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