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Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda
Yeni Bir Tedavi  

"Differentiation and Apoptosis"
Gönül H‹ÇSÖNMEZ
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1960’l› y›llar›n sonlar›nda bafll›yan eksperi-
mental çal›flmalarda baz› faktörlerin etkisi ile fare
myeloid lösemik hücrelerinin normal matur granü-
losit ve makrofaja dönüflümünün "Differentiation"
mümkün olabilece¤i gösterilmifldir. Bu nedenlede
uzun y›llardan bu yana, akut myeloblastik lösemi-
li (AML) hastalarda lösemik hücreyi normal hücre-
ye dönüfltürecek ajanlar›n tedavide kullan›lmas›
"Differentiation therapy" bir çok araflt›r›c›ya konu
olmaktad›r. 

‹lk defa 1988 y›l›nda Huang ve ark taraf›ndan
retinoik asitin (RA) AML-M3 (Akut Promyelositik
lösemi) tan›s› alan hastalarda lösemik hücreyi dif-
feransiye edebilece¤i gösterilmifl ve günümüze ka-
dar yap›lan pek çok çal›flma ile de RA’in akut
promyelositk lösemi tedavisinde çok önemli bir ye-
ri oldu¤u belirlenmifldir. Ancak, AML’nin di¤er
subtiplerinde RA ile lösemik hücreyi differansiye
eden klinik etki elde edilememifldir.

Genellikle lenfoid malignansilerin tedavisinde
etkili oldu¤u bilinen steroidin AML tedavisindeki
önemini gösteren çal›flmam›z ilk defa 1987 y›l›nda
hipereozinofilisi olan AML’li 13 yafl›nda bir hasta-
da geliflen pulmoner eozinofilik komplikasyon ne-
deni ile yüksek-doz metilprednizonun (YDMP) kul-
lan›lmas› ile bafllam›fld›r. Hastada pulmoner
semptomlar›n düzelmesi yan›nda k›sa sürede he-
matolojik bulgularda da de¤ifliklik gözlenmifldir.
Bu bulguyu takip eden çal›flmalarda YDMP’nin lö-
semik hücreleri süratle ortadan kald›rarak tek ba-
fl›na verildi¤inde AML’li hastalarda remisyon sa¤la-
nabilece¤i gösterilmifldir. 

Steroidin fare myeloid lösemik hücreleri nor-
mal, matür hücreye dönüfltüren etkisi pek çok sa-
y›da  in vitro çal›flmada gösterilmifldir. Bu bulgula-
r›n ›fl›¤› alt›nda, YDMP tedavisi ile k›sa sürede (4-7
gün), RA dan farkl› olmak üzere, AML’ li çocukla-
r›n de¤iflik subtiplerinde (AML-M1,-M2,-M3, -M4,-
M7) myeloid lösemik hücrelerin notrofile diferansi-
ye edilebilece¤i gösterilmifldir. 

Ayr›ca literatürde yine ilk defa olmak üzere k›-
sa-süreli YDMP tedavisi ile myeloid lösemik hücre-
lerin  apoptotik ölümüne neden olabilece¤i in vivo
ve in vitro çal›flmalarla gösterilmifldir. 

Eksperimental çal›flmalarda malign hücreyi di-
feransiye eden ajanlar›n normal hematopoietik ön-
cül hücreleride stimule edebilece¤i öne sürülmüfl-
dür. Bu nedenle çal›flmam›zda de¤iflik suptipdeki
myeloid lösemik hücreyi normal hücreye dönüfltü-
rebilen YDMP’nin normal hematopoez üzerine ola-
bilecek muhtemel etkisi araflt›r›lm›fld›r. ‹lk defa
1991 de enfeksiyonu olmayan ve idame tedavisi s›-
ras›nda nötropeni geliflen akut lenfoblastik lösemi-
li (ALL) çocuklarda k›sa süreli (3-5 gün) YDMP te-
davisi verildi¤inde, lökopenik sürenin  YDMP alma-
yan hastalara göre istatistiksel olarak önemli bir
flekilde k›sald›¤› gösterilmifldir. Bu bulguyu takip
eden çal›flmalarda standard doz steroide nazaran
k›sa-süreli YDMP tedavisi ile AML ve ALL’i çocuk-
larda nötropenik sürenin önemli olarak k›sald›¤› ve
bu etkinin kemik ili¤i ve periferik kanda CD34+
normal hematopoietik hücre stimülasyonu ile ola-
bilece¤i ortaya konulmufldur. K›sa süreli YDMP te-
davisi akut lösemili hastalarda G-CSF, GM-CSF’i
art›r›p , buna mukabil negatif hematopoietik etkisi
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olan TNF-α y› inhibe ederek normal hematopoesisi
stimule etmekde etkili olabilece¤i gösterilmifldir. 

Çok yo¤un kemoterapi protokollar› ile elde edi-
len sonuçlar›n aksine, lösemi tedavisinde amaçla-
nan 3 ayr› önemli etkiyi (differansiyasyon, apopto-
sis ve normal hematopoezisin stimulasyonu) göste-
ren YDMP, düflük doz sitozin arabinozid (15 gün
süre ile) ve haftada bir mitoxantron (10 mg/m2) gi-
bi hafif bir kemoterapi ile kombine edildi¤inde,
ekstra meduller infiltrasyonu (EMI) olmayan ve ye-
ni tan› alan 68 AML’li çocukdan 60 ›nda (% 88) tam
remisyon elde edilmifldir. 

Ayr›ca, ülkemiz flartlar›nda bu tedavi protokolu
ile remisyona girifl s›ras›ndaki kemoterapiye ba¤l›
mortalite yüzdesinin çok düflük oluflu (%3.5)
YDMP nin AML tedavisindeki yerini gösteren
önemli bir bulgudur. Yüksek doz Ara-c konsolidas-
yonu ve idame tedavisi s›ras›nda 3 ayda bir YDMP
(5 gün) alan hastalar›n 4 y›ll›k hastal›ks›z yaflam
süreleri (DFS, ± SE) % 35± 8 dir.

YDMP tedavisi, tan› s›ras›nda EMI olan hastala-
r›n prognozunuda büyük ölçüde etkilemifldir. K›sa
süreli YDMP tedavisinden sonra EMI’da (orbita, difl
eti, yümüflük doku, pleura) dramatik düzelme göz-
lenmektedir. YDMP ve daha yo¤un post remisyon
tedavisi ile bu hastalarda da daha uzun yaflam sü-
releri elde edilmifldir. 

K›sa süreli YDMP tedavisi alan hastalarda ste-
roidin ciddi yan etkileri görülmemifldir. Ancak, ba-
z› hastalarda, kar›n a¤r›s›, hiperglisemi hipertansi-
yon bradikardi, adele a¤r›lar› ve karaci¤erde hafif
büyüme gibi bulgular izlenmifldir. Tüm bu bulgu-
lar YDMP tedavisi kesildikten k›sa süre sonra dü-
zelmifldir

Remisyona girifl tedavisi s›ras›nda, YDMP baz›
hastalarda nedenini tam olarak henüz bileme-di¤i-
miz lokosit say›lar›n›n yükselmesine neden olmufl-
dur. Sitotoksik kemoterapi ile bu yükselifl k›sa sü-
rede kontrol alt›na al›nm›fld›r. Hiçbir hastada RA
sendromuna benzer bulgu geliflmemifldir

Sonuç olarak AML’li çocuklardan tedaviye k›sa
süreli YDMP ilavesi ile daha yüksek remisyon ve
uzun yaflam süresi elde edilmifldir, AML ve belki de
di¤er kanser türlerinde k›sa süreli YDMP tedavisi
ile yap›lacak çal›flmalar›n devam› bu konuya daha
fazla aç›kl›k getirecektir.




