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Akut miyeloid lösemide (AML) son 40 yıldır yaygın olarak kullanımda olan remisyon 

indüksiyonu tedavisi hücre siklüsüne özgül ajan sitozin arabinozid (24 saatlik infüzyon 

şeklinde günde 100mg/m2, 7 gün) ile hücre siklüsüne özgül olmayan ajan daunorubisin’ 

(intravenöz olarak 45-60mg/m2/gün; 3 gün) den oluşmaktadır. Bu tedavi ile elde edilen tam 

remisyon oranı (TR) genç erişkin (<55 – 60yaş) AML olgularında %60-80, yaşlı AML (>55 – 

60yaş) olgularında %40-55, genel sağkalım oranı ise sırasıyla %30 ve %10-15’dir. (1). 

Remisyon sonrası tedavi dozu artırılmasının faydası genç erişkin (<60 yaş) AML hastalarında 

gözlenmiştir. Bu faydalanımın boyutu kısmen tanı sırasındaki sitogenetik değişikliklerden 

etkilenmektedir.  

Akut miyeloid lösemide tedavi başarısının artırılabilmesine yönelik (remisyon indüksiyonu, 

konzolidasyon, idame) yeni yaklaşımlar getirme çabaları vardır. Aşağıda bu amaçla yürütülen 

çalışmaların kapsamındaki ajanlar bildirilmiştir. 

1. İmmunoterapi (örneğin gemtuzumab ozogamicin, IL-2, histamine dihidroklorid),  

2. Nükleozid analogları (klofarabin, troksasitabin) 

3. Hücre sinyal iletisinin yönlendirilmesi (örneğin FLT3 inhibitörleri;CEP-706, PKC412, 

SU5416, SU5614, SU11248, farnesil transferaz inhibitörleri; R11577-ZARNESTRA) 

4. İlaç direnci yönlendirilmesi (siklosporin, PSC-833), 

5. Apoptoza yönlendirici (G3139-Genasense) 

6. Metillenmeyi azaltan ajanlar 

7. Antianjiojenik tedavi,  

8. Proteozom inhibisyonu (örneğin bortezomib) 

GEMTUZUMAB OZOGAMICIN 

Monoklonal antikor tedavileri normal hücreye zarar vermeden tümör hücresine özgül 

sitotoksisiteye yol açmaktadır. Monoklonal antikorlar laboratuvarda üretilen proteinlerdir; 

tümör hücresini yerinde bulur, hücreyi doğrudan öldürür ya da bağışıklık sistemini uyararak 

onun ölümünü uyarır. Bazı monoklonal antikorlar radyoaktif izotop ya da toksine bağlanır. 

Bu durumda antikor tümör hücresini öldürecek ajanın vericisi konumuna geçer. 

Gemtuzumab ozogamicin (GO) (Mylotarg; Wyeth-Ayerst Laboratuvarları; Madison, New 

Jersey) rekombinant hazırlanmış insan-fare monoklonal anti-CD33 antikorunun çift sarmal 

DNA’yı parçalayan antitümör antibiyotiği kalikamisine kovalan olarak bağlı halidir.  

CD33 siyalik asit bağlayan reseptör ailesinden bir glikoproteindir. Miyeloid blastların 

yaklaşık %90’ında, ayrıca bütün normal erken miyeloid ve eritroid progenitör hücrelerde 

eksprese olur, normal kan kök hücresi ya da kan dışı dokuda ekspresyonuyok denecek kadar 

azdır. O nedenle AML tedavisinde hedefe yönelik tedavi için uygun antijendir. Anti-CD33 



yüzeyde reseptöre bağlandığında hızla hücre içine alınır, bu özelliği tek başına etkisini 

azaltmaktadır.  

Faz I çalışması (Blood 1999 93;3678-3684) 

Nüks etmiş ya da remisyon elde edilememiş AML olgularında GO farklı dozlarda 2 haftalık 

arayla 3 doz olarak verilmiş. Doz, etkinlik ve farmokokinetik araştırılmış. 40 hastalık 

çalışmada bir hastada TR elde edilmiş, 7 hastada kemik iliğinde blast oranı <%5 olmakla 

birlikte trombosit sayısı toparlanması olmamış. Bu durum trombosit düzelmesi olmayan TR 

(TRtr) olarak isimlendirilmiş. Sonuç olarak 1.nüks halinde yaşlı AML hastalarında tek ajan 

GO ile TR oranı: %15 olarak elde edilmiş. 

Faz II çalışması (J Clin Oncol 2001; 19: 3244 –54) 

Nüks AML olguları 

1- Nüks AML olgularındanda tek başına GO: Nüks etmiş 142 AML olgusunu kapsayan 

(her yaş, otolog sonrası nüks olguları ya da sadece >60 yaş grubu dahil eden) birinci 

remisyon süresine göre oluşturulmuş 3 çalışmada genel yanıt oranı yani TR (%16) ve 

TRtr durumunun (%13) birlikte ele alınması ile elde edilen yanıt oranı yaklaşık %30 

bulunmuş. Prognozu etkileyen en önemli faktör hasta yaşı ve ilk remisyonun süresi 

olmuş. Nitekim nükssüz sağ kalım süresi <60 yaş 17 ay iken >60 yaş hastalarda 2.3 ay 

bulunmuş. Bu bulgularla GO tek ajan olarak FDA onayı almış. 

2- Nüks AML olgularında kemoterapi ile birlikte GO: Tedavi etkinliği olmakla birlikte 

ciddi toksisite sorunu olduğu gözlenmiş 

Yeni tanı konulmuş yaşlı AML olguları 

1- Yeni tanı konulmuş yaşlı AML olgularında tek başına GO: Nabhan ve ark’ın 

çalışmasında >65 yaş yeni tanı konulmuş AML olgularına GO tek başına remisyon 

indüksiyonu, konsolidasyon (6 mg/m2) ve idame (3 mg/m2 4 haftada bir 4 kez) tedavisi 

olarak verilmiş. Yanıt oranı %27 ve ortanca yanıt süresi 7.6 ay olarak bulunmuş. Bir 

başka çalışma; European Organization for Research and Treatment of Cancer – 

Leukaemia Group (EORTC-LG)/Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto 

(GIMEMA) çalışmasında, >60 yaş AML olgularında 61-75 yaş arasında yanıt oranı %33 

bulunurken daha ileri yaşta bu oran %5’e düşmüş. 

2- Yeni tanı konulmuş yaşlı AML hasta grubunda kemoterapi ile birlikte GO: 61 – 75 

yaş arası 64 AML’li hastaya remisyon indüksiyonu amacıyla GO (9 mg/m2, 2 saatlik 

infüzyon) 1. ve 15.günlerde standart kemoterapi (MICE; with mitoxantrone, cytarabine, 

and etoposide) ile birlikte verilmiş. Yanıt % 35.1 olarak bildirilmiş. 26 hastanın 13’ü 

remisyona girmiş. MICE tam doz verilirse %65.8 en iyi yanıt hali elde edilmiş. Bu 

çalışmada 2 yıllık genel sağkalım %11 ve hastalıksız sağ kalım %12.1 tespit edilmiş.  

Faz III çalışmaları  

Tablo halinde aşağıda verilmiştir. 



Tablo 1. GO ile AML’de faz III çalışmaları 

Çalışma Süre Hasta 

sayısı 

Yaş CD33 

durumu 

Kemoterapi 

SWOG SO1O6 5 684 18 - 55 Dikkate 

alınmıyor 

DNR + c-ARA±GO→ 

YDAC →GO ya da tedavisiz 

ECOG E1900 5 830 16 -60 Dikkate 

alınmıyor 

DNR + c-ARA±GO→ 

KHT 

MRC AML15 5 >2500 <60 -

>60 

Dikkate 

alınmıyor 

ADE ya da DA ya da FLAG-

IDA±GO→ MACE±GO ya da 

MiDAC±GO ya da YDAC±GO 

EORTC/GIMEM

A-06012, 2005 

3.75 450 61 - 75 (+) GO →MICE ya da  

MICE 

AML, acute myeloid leukaemia; SWOG, Southwest Oncology Group; GO, gemtuzumab 

ozogamicin; HDAC, high-dose cytarabine; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; 

MRC, Medical Research Council; ADE, daunorubicin, cytarabine, etoposide; DA, 

daunorubicin, cytarabine; FLAG, fludarabine and cytarabine; Ida, idarubicin; MACE, 

amsacrine, cytarabine, etoposide; MidAC, intermediate-dose cytarabine; EORTC, European 

Organization for Research and Treatment of Cancer; GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie 

Ematologiche dell'Adulto; MICE, mitoxantrone, cytarabine and etoposide. 

 

GO önerilen dozlarda ciddi hepatotoksisite ile birliktedir.  Sinüzoidlerde bulunan hücrelere 

toksik etkinin veno-oklüsif hastalığa yol açtığı düşünülmektedir. Transplant planlı hastalarda 

en az 4 ay önce kullanılmış olunmalıdır.  

Sonuç nük etmiş ya da tedaviye dirençli AML grubunda GO umut verici olmamıştır (APL 

hariç). GO için gelecek daha düşük dozlarda kemoterapi ile verilmesi gibi durmaktadır. 

AML tedavisinde GO ile sunulabilecek gelişmeler 

1. Genç hasta grubunda antilösemik tedavi etkinliği arttırabilme 

2. Yoğun tedavi verilemeyen hasta grubunda başka bir tedavi seçeneği oluşturma  

3. Yaşlı AML grubunda daha uygun yan etkili tedavi gelişmesi 

4. İdame kullanımı 

5. Kök hücre nakli öncesi hazırlama rejimlerine ekleme 

6. In vitro tümör hücresi uzaklaştırma 

NÜKLEOZİD ANALOGLARI 

Klofarabin (2-chloro-2'-fluoro-deoxy-9-D-arabinofuranosyladenine) hibrid bir moleküldür; 

ribonükleotid redüktaz inhibitörüdür.  

Faz I çalışması: 



Daha önceden çeşitli basamak tedaviler kullanılmış 32 erişkin akut lösemili hastaya tek 

başına klofarabin verilmiş; 5 hastada (%16) (2’si 2.TR, 3’ü 3.kismi yanıtlı iken) tam yanıt 

elde edilmiştir. Faz I çalışmasında çocuk hastalarda yanıt daha iyi elde edilmiştir. 22 çocuk 

hastanın 8’inde (%36) yanıt; 5 çocukta (%23) TR şeklinde elde edilmiştir. 

Faz II çalışması 

Tedaviye dirençli ya da nüks etmiş akut lösemi olgularında tek başına klofarabin ile 62 

hastanın 30’unda (%48) yanıt (TR, TRtr, kısmi yanıt) elde edilmiş. AML olgularında bu yanıt 

genel olarak %42 ilk remisyon süresi uzun olan (>12 ay) hasta grubunda %87, > 2.basamak 

kurtarma tedavisi olarak klofarabin kullanılan hasta grubunda ise %67 olarak bulunmuştur. 

Sitozin arabinozidin (c-ARA) sitotoksik etki gösterebilmesi için fosforillenmesi ve trifosfat 

hale geçmesi gereklidir. Orta düzey doz c-ARA’in hücre içinde birikmesi satürasyonla 

sınırlıdır. Bu nedenle c-ARA fludarabin ya da kladribin ile birlikte verilmiştir. Fludarabin ve 

kladribinin etkisizlik noktaları klofarabin ile çözülmeye çalışılmıştır. Adeninin 

2.pozisyonunda halojenlenmesi ve C-2’ pozisyonunda arabinofuranosil adeninin florlanması, 

klofarabin yüksek etkinliğine yol açan özelliklere sahip olmasını sağlamıştır: 1) bakteriyel 

pürin nükleozid fosforilazın fosforilolitik etkisine direnç vardır, 2) Asidik ortamda stabildir; 

bu durum ağız yoluyla kullanılabilir şeklin gelişmesine fırsat vermiştir 3) Adenozin deaminaz 

tarafından deaminasyona dirençlidir 4) aktivite doğrudan DNA’ya yöneliktir. Klofarabin ile 

fludarabin ya da kladribin ile gözlenen nörotoksisite de yoktur. Antilösemik etkiyi artırmak 

için klofarabinin c-ARA ile birlikte verildiği  nüks etmiş 32 akut lösemiyi kapsayan bir 

çalışmada genel yanıt %38 (TR: %22, TRtr: %16) bulunmuştur. 

Yaşlı (>50 yaş) 60 yeni tanı konulmuş AML hastasını kapsayan çok yeni tamamlanmış bir 

Faz II çalışmada genel yanıt oranı %60 (TY: %52, TRtr: %8) olarak elde edilmiştir. Ancak 

sağ kalımda düzelme gözlenmediği bildirilmiştir. 

Antiviral ajan lamivudinden türetilen troksasitabinin tek başın ya da c_ARA ile birlikte 

verilmesinde etkinlik %20’in altında kalmıştır. 

FLT3 TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ 

AML’de bilinen tirozin kinaz (TK) mutasyonlarının çoğu sınıf III  reseptör TK (RTK) 

ailesindedir (KIT, PDGFB, FLT3, FMS). En sık FLT3 ve KIT mutasyonuna rastlanır. FLT3 

mutasyonu FLT3 aktivasyonu ve böylelikle büyüme sinyal iletisine yol açar. AML 

olgularının %30’unda rastlanır ve kötü prognoz belirtisidir. KIT mutasyonu %5 olguda 

bulunur. Gastrointestinal stromal tümörlerden farklı bir bölgede mutasyon vardır; imatinibe 

dirençlidir.       

Bu gün çalışmalarda kullanılan 4 adet FLT3 inhibitörü bulunmaktadır; PKC-412 (Novartis, 

Basel, Switzerland), CEP-701 (Cephalon, Frazer, PA), MLN518 (Millennium, San Francisco, 

CA), ve SU11248 (SuGen, New York, NY). Nüks etmiş AML olgularında her birinin de 

etkisi gösterilmiştir. Ancak etki kısmi ve geçicidir. Çevre kanında blast sayısı azalmakla 



birlikte remisyon nadirdir. Yeni çalışmalarda FLT3 etkinliği kemoterapiler ile birlikte 

araştırılmaktadır. 

FARNESİL TRANSFERAZ İNHİBİTÖRLERİ 

Hücre siklüsü ve sinyal iletisi ile apoptoz ve proliferasyonun kontrolü için RAS dahil olmak 

üzere çeşitli proteinlerin farnesillenmesi gereklidir. Onkoproteinlerin transforme edici etkisi 

farnesillenmesine bağlıdır. RAS geninde mutasyon çeşitli kanserlerde tespit edilmektedir. 

RAS mutasyonu miyeloid habis hastalık gelişimi ile birliktedir. AML’de %30-40 oranında 

anormal sinyal iletisi ve RAS mutasyonuna rastlanır. RAS proteini dışında çok çeşitli 

onkoproteinler de farnesillenmektedir. Farnesil transferaz (Ftaz) hücre membranında 

proteinlerin yer almasını yönlendirir. Ftaz inhibitörleri (FTI) ile AML olgularında etkinlik 

gözlenmiştir. RAS mutasyonu olmadan da FTI etkisi gözlenebilmektedir. Genetik diğer 

değişiklikler ile RAS geninde beklenmedik aktivasyon gösterebilir. 

Faz I çalışma ile FTI’dan R115777 (tipifarnib; Zarnestra) ile kötü prognoza sahip AML 

olgularında enzim önlenmesi, düşük toksisite ve etkinlik (yaklaşık %30) gösterilmiştir. Daha 

sonra ardısıra Faz II çalışma sonuçları açıklanmış, FTI ile düşük oranda yanıt elde edildiği ve 

yanıt elde edilen grupta sağkalımın yanıt elde edilemeyen gruba göre daha iyi olduğu 

bildirilmiştir. Tipifarnib ile yeni tanı konulmuş 148 hastadan oluşan ileri yaş grubu AML 

olgularında TR + KR oranı %34 ve TR oranı %18 bulunmuştur. Bir Faz III çalışmada; ECOG 

2902, R115777 idame tedavisi olarak verilmektedir. Çalışma >2.TR’da olan ve 

transplantasyon için uygun olmayan AML olgularını kapsamaktadır, aktif haldedir. 

R115777 (Tipifarnib) ağız yoluyla kullanılabilen bir ajandır. 6 haftada bir 4 hafta boyunca 

günde iki kez sıklığında verilir. 

ÇOĞUL İLAÇ DİRENCİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

P-glikoproteini MDR1 genince kodlanır, kemoterapide kullanılan ilacın hücre dışına 

çıkarılmasında pompa görevi görür. İkincil bir hastalık olarak gelişmeyen (de novo) genç 

AML olgularında blast hücrelerinde kabaca %20 – 40 P-gp bulunur. Yaşlı hastalarda bu oran 

>%70’e varır. İkincil gelişimli ya da nüks AML ya da CD34 bulunan AML olgularında da P-

gp bulunması yüksek orandadır. Lösemik hücrelerde P-gp bulunması ile TR oranında 

düşüklük gözlenmektedir. 

Cyclosporine (CSA) ve PSC 833 P-gp antagonistlerdir. AML tedavisinde kemoterapiye 

duyarlılığı artırma amaçlı kullanılmıştır. Bu güne kadarki çalışmalarda P-gp CSA ya da PSC 

833 ile birlikte verilen kemoterapi sonrası klinik yanıt durumu bazı çalışmalarda düzelme 

şeklinde bildirilirken bazı çalışmalarda bir değişiklik olmadığı şeklinde bildirilmiştir. 

APOPTOZA YÖNLENDİRİCİLER  

AML’de apoptoz işleyişinde bozulma, hücrelerin bölünmesinden bağımsız olarak lösemik 

hücrelerin sağ kalım avantajına yol açmaktadır. Bcl-2 kaspaz ve kaspaz dışı apoptoza 

yönlenmeyi önleyen bir proteindir. Bu proteinin fazla bulunması radyasyon, steroid ve 



kemoterapi gibi apoptoza yönlendirici sinyale yol açan tedavilere direnç gelişimi ile 

birliktedir. Çeşitli hematolojik habis hastalıklarda Bcl-2 ekspresyonunun tedaviye kötü yanıt 

ve kötü klinik seyir ile birlikte olduğu gösterilmiştir. Genasens (G3139) 18-merfosfortiyonat 

olup güçlü bir proteozom inhibitörüdür. Apoptozun gelişmesine yol açabilir. Direncin 

üstesinden gelebilir. Genasens tedaviye dirençli ya da nüks etmiş akut lösemili 20 hastaya 

FLAG tedavisi ile birlikte Genasens verilen faz I çalışmasında %45 genel yanıt oranı elde 

edilmiştir. bcl-2 mRNA düzeyinde ciddi anlamda (%75) azalması ile birlikte kan ve kemik 

iliğinde blast azalması gözlenmiştir. Bu olumlu sonuç yeni tanı konulmuş AML olgularında 

faz III çalışmasının başlatılmasına yol açmıştır. 

METİLLENMEYİ AZALTAN İLAÇLAR 

Çeşitli habis hastalıklarda DNA’ın anormal metillenmesi söz konusudur. Akut lösemilerde de 

birtakım genetik değişikliklerden promoter bölgesindeki metillenme önemlidir. Miyeloid 

habis hastalıklarda promoter gen bölgesindeki p15 geninin fazla metillenmesi hastalık 

ilerlemesi ve kötü klinik seyir ile birliktedir. Desitabin (5-aza-2’-deoksisitidin) antilösemik 

etkiye sahip bir primidin analogudur. DNA yapısına girdiğinde geri dönüşümsüz olarak DNA 

metil transferazı önler. Bu enzim yeni sentezlenen DNA’ın metillenmesini önler. Nüks etmiş 

ya da tedaviye dirençli lösemi olgularında desitabinin etkili olduğu gösterilmiştir. 

HİSTON DEASETİLAZLARI 

Kromatinlerin yeniden yapılanması sırasında gen ekspresyonu histon asetillenmesi ile 

ilişkilidir. Lösemi gelişiminde histon deasetillenmesinde değişiklik bildirilmiştir. Bazı 

translokasyonlar seyrinde oluşan füzyon proteinleri DNA’ya bağlanarak trnaskripsiyon 

yönetimi ile etkileşime geçer. Bu durumda histon deasetilaz birikir. Öncül hücrelerde 

farklılaşmada duraklama gelişir bu duraklamayı önlemeye yönelik histon deasetilaz 

inhibitörleri (HDAC) ile AML olgularında faz I ve faz II çalışmaları yürümektedir. Sonuçlar 

henüz bilgi verici durumda değildir. 

ANTİANJİOJENİK AJANLAR 

Reseptör tirozin kinazları (RTK) transmembran proteinlerdir. Hücre dışında ve hücre içinde 

ligand bağlayan bölümleri vardır. RTK’ları ligandı ile etkileşmesi halinde 1)sinyal iletisi 

tümör dokusunda büyüme, yayılma ve metastaza yol açar, 2) bazı RTKlar; vasküler 

endotelyal büyüme faktör (VEGF) ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü B 

(PDGFB) tümör anjiogenezinde rol oynar. VEGF tümör hücrelerinde üretilir, stroma hücreleri 

ile birliktedir. Endotel hücrelerine etkir. Proliferasyon, göç, invazyon ve sağ kalımı sağlar. 

PDGFRB damar yapısına destek görevi gören perisit ve düz kas hücrelerinde bulunur. Ayrıca 

tümör hücresi, tümör stromasında fibroblastlarda bulunur. Sözü edilen hücrelerde ayrıca 

VEGF ve diğer büyüme faktörleri de bulunur. 

AML’de blastik hücrelerde hastaların hemen hemen yarısında VEGF salınır. Bu faktör 

endotel hücrelerinin proliferasyonu ve aktivasyonunu uyarır, aktif endotel hücrelerinden 



lösemik hücre büyümesi ve sağ kalımı için gerekli olan hematopoetik büyüme faktörleri kök 

hücre faktörü (SCF) ya da granülosit koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) salınır. AML 

olgularının yaklaşık %50’inde blastlarının üzerinde SCF için reseptör (c-kit) ve %10 – 

20’inde VEGF reseptörü-2 (VEGFR-2) bulunur. Mikroçevreden gelen büyüme uyarısına 

yanıt veren bu reseptörlerin apoptoza direnç ve proliferasyonda rol oynayabileceği 

düşüncesine dayanarak RTK’lardan FLT3’ü inhibe eden SU416 kemik iliğindeki anjiogenezi 

de önler. 

PROTEOZOM İNHİBİTÖRÜ 

Multipl myelomda stroma üzerinden proteazom inhibisyonu ile etki yapan bortezomibin 

AML blast sağkalımını kısalttığı gözlenmiştir. 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ‘de yeni ajanlar aşağıda bildirilmiştir. 

Ph(+) ALL: TK inhbitörleri tedavide hem remisyon indüksiyonu hem de konzolidasyona 

yerleştirilmiştir. İkinci kuşak ABL kinaz inhibitörleri (AMN107, Novartis) ve dasatinib 

(BM354825, BMS) ile faz II çalışmaları tamamlanmaktadır. 
Tablo 2: Akut lenfoblastik lösemide yeni ajanlar 
 Mekanizma Özelliği 
Monoklonal antikorlar 
Rituximab 
Alemtuzumab 

 
Anti-CD20 
Anti-CD52 

 
B hücreli neoplazilerde KT 
etkisini artırabilir 
Damar yolu ya da deri altı 
uygulanabilir. 

Antimetabolitler 
Clofarabine 
 
 
 
Nelarabine 
 
Forodesine 
Trimetrexate 
Aminopterin 

 
Nükleozid analoğu: ribonükleotid 
redüktaz ve DNA polimerazı inhibe eder 
ARA-G’in ön maddesi: pürin nukleozid 
fosforilazı (PNP) önler. 
PNP’I önler. 
Dihidrofolat redüktazı önler. 
Antifolat 

 
Nüks etmiş çocuk hasta ALL 
için onay almıştır. 
 
 
T-ALL’de etkilidir. 
T-ALL’de araştırılıyor. 
Hücre içine girişi kolaylaştırır. 
Biyoyararlanım çok iyi. 

Liposom kaplı ilaçlar 
Liposomal vinkristin 
Lipozomal daunorubisin 
Pegillenmiş asparaginaz 

 
 
 
 

 
Nörotoksisite azalmıştır. 
Kardiyotoksisite azalmıştır. 
Yarılanma ömrü uzundur (6 
gün) 
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