


Sunum Planı 

1)  Genel bilgiler 

2)  Unisentrik (tek odaklı)  CH 

3)  Multisentrik (çok odaklı) CH 

4)  Olgu sunumları 



1956 



Castleman Hastalığı 

“Anjiyofolliküler 
lenf nodu 

hiperplazisi” 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 

• Nadir ve heterojen bir 
lenfoproliferatif hastalık 

• Tükrük bezleri, akciğer, 
pankreas, larinks, parotis 
bezi, meninksler hatta 
ekstremite kasları 
ekstralenfatik olarak 
tutulabilir. 



Hiyalin vasküler Plazma hücreli Mikst  

• Unisentrik CH’nin 
çoğunu oluşturur. 

• Multisentrik 
CH’nin çoğunu 
oluşturur. 

• Nadir görülür. 

Unisentrik  Multisentrik  

• Lokalize  • Sistemik  

• Semptom minimal • Yaygın LAP, SM, anemi, sistemik 
inflamatuar semptomlar 

• Lokal tedavi uygulanır. • Sistemik tedavi uygulanır. 

• Sıklıkla HIV varlığında görülür. 

Cancer 1972;29(3):670-683.  
Ann Intern Med 1998;128(8):657-662.  

Histolojik Sınıflama  

Klinik Sınıflama 



Artmış Malignite Riski 

NHL/HL 
POEMS 

sendromu 

Folliküler 
dendritik hücreli 

sarkomlar 

Paraneoplastik 
pemphigus 

Kaposi sarkomu Amiloidoz  

Am J Hematol 2001;66(2):148-150. 
Blood 2002;99(7):2331- 2336.  
Blood 1999;93(11):3643-3653.   



Patogenez  

Unisentrik CH 

• IL-6 

Multisentrik CH 

• IL-6 
• HHV-8 

Science 1994;266(5192):1865-1869. 
Blood 2006;107(8):3295-3302. 
Blood 2013;122(26):4189-4198.    



Patogenez  

IL-6 
regülasyonunda 
bozukluk ve aşırı 

üretim 

B hücre 
proliferasyonu 

VEGF 
ekspresyonu 

Artmış 
anjiyogenez 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Patogenez  

IL-6 regülasyonunda bozukluk ve aşırı üretim 

Karaciğerde akut faz reaktanlarının 
üretiminde uyarılma 

Ateş, terleme, bitkinlik, anemi, yüksek 
inflamatuar belirteçler, 

hipergammaglobuinemi, hipoalbuminemi 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Patogenez  

Blood. 2011;118(2):271-275. 
Int J Cancer 2015;137(2):251-61.   

• HHV-8 enfekte vasküler 
ve lenfoid hücreler 
patogenezden sorumlu 
olan viral bir IL-6 
analoğu ifade eder.   



Patolojik Tanı 

• Germinal merkez hiperplazisi 
• İmmünoblast ve plazma hücre 

birikimi 
• Artmış vaskülarite 

Normal antijenik uyarıya yanıt olarak oluşan 
reaktif değişikliklerin abartılı hali 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Patolojik Tanı 

Atlas of Lymphoid Hyperplasia and Lymphoma. Philadelphia: WB Saunders; 1997.  

• Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma  

• İnterfolliküler Hodgkin lenfoma 

• Erken mantle hücreli lenfoma  

• Waldenstrom makroglobulinemisi 

• Romatoid artrit ya da sifilitik lenfadenit 

• Ig G4 ilişkili hastalık 

• HIV ilişkili yaygın lenfadenopati 

Dışlama tanısı 
! 



Patolojik Tanı 

Eksizyonel 
biyopsi ! 

• Hiyalin vasküler 
• Plazma hücreli  
• Mikst 
• Plazmablastik 

varyant (HHV-8) 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Hiyalin Vasküler  

Genellikle 
unisentrik 



Plazma Hücreli 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 

Genellikle 
multisentrik 



• Unisentrik / multisentrik hastalık 
ayrımı 
 

• Sistemik inflamatuar bulguların 
saptanması 
 

• HIV, malignite vb ilişkili durumların 
ortaya konması 

Amaçlar   

Tedavi Öncesi Değerlendirme 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Tedavi Öncesi Değerlendirme  

Tam kan sayımı 

İnflamatuar belirteçler (ESR, CRP) 

Tam metabolik panel ve albumin  

HIV  

Plazma HHV-8 DNA düzeyi   

Serum protein elektroforezi (POEMS sendromu şüphesi varsa)  

HIV ilişkili CH’de Kaposi sarkomu açısından cilt muayenesi 

IL-6, IL-10 vb sitokinlerin rutin ölçülmesi önerilmez. 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Tedavi Öncesi Değerlendirme  

Toraks, abdomen, pelvis BT (LAP ve SM yanısıra unisentrik 
hastalıkta rezeke edilebilirliğin değerlendirilmesi amacıyla)  

PET-BT 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 





Epidemiyoloji  

Ortalama tanı yaşı 34  

K/E: 1.4/1 

HIV ya da HHV-8 ile ilişki yok.  

POEMS sendromu ile ilişki yok. 

 

Epidemiyolojik risk faktörü tanımlanmamış.  

Ann Surg. 2012;255(4):677-684.  



Klinik  

• Mediasten %30 
• Boyun %23 
• Karın %20 
• Retroperiton %17  
• Aksilla %5 
• İnguinal %3 
• Pelvis %2  

• Tanı anında asemptomatik olabilir. 
• Ağrısız LAP ya da lokal anatomik semptomlarla 

başvurabilir.  

Ann Surg. 2012;255(4):677-684.  

Solid organ 
tutulumu nadirdir 
fakat en sık parotis 

bezi tutulur. 



Klinik  

• Sistemik bulgular (B 
semptomları) 
 

• Laboratuar anormallikleri 
(anemi, inflamatuar 
belirteçlerde yükseklik, 
hipergammaglobulinemi, 
hipoalbuminemi) 

• Nadirdir. 
 

• Sıklıkla plazma 
hücreli UCH’de 
görülür. 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Klinik  

• Dermatolojik bulgular (rash, hemangiomata, 
pemphigus) multisentrik CH’deki kadar sık 
olmamakla birlikte görülebilir. 

• Otoimmün hastalıklarla (OİHA, İTP, kazanılmış 
faktör VIII eksikliği) ilişkili olabilir. 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Laboratuar  

• Plazma hücreli UCH  Laboratuar anormallikleri (anemi, 
trombositopeni, sedimentasyon yüksekliği, hipoalbuminemi, 
CRP ve IL-6 yüksekliği, poliklonal hipergammaglobulinemi) 
sıklıkla mevcuttur. 

• Hiyalin vasküler UCH  Laboratuar genellikle normal, bazı 
hastalarda LDH yüksek olabilir. 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Ayırıcı Tanı  

Hiyalin vasküler varyant 
 

Plazma hücreli varyant 

• Toxoplasma lenfadeniti 
 

• RA 

• HIV lenfadeniti 
 

• Plazmasitoma 

• Folliküler hiperplazi 
 

• Lenfoplazmasitik lenfoma 

• Folliküler lenfoma 
 

• Marjinal B hücreli lenfoma 

• Mantle hücreli lenfoma 
 

• Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma 

• Nodal marjinal zon B lenfoma 
 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Tedavi Öncesi Değerlendirme 
Araştırma Sık Bulgular 

• CBC • Anemi, trombositoz 

• Serum kimyası • Hipoalbuminemi, LDH yüksekliği 

• SPEF, kantitatif Ig, immünfiksasyon • Bir ya da daha fazla Ig sınıfında yükseklik, M 
protein yok, İFE negatif 

• Serum sitokin düzeyleri:IL-6, VEGF (seçilmiş 
olgularda) 

• IL-6 yüksekliği (UCH’de tüm olgularda değil), VEGF 
yüksekliği (az sayıda olguda) 

• Otoimmün hastalıklar için serolojik değerlendirme 
(klinik olarak endike ise) 

• Değişken  

• HHV-8, HIV için viral seroloji, pozitifse kantitatif 
ölçüm, LN biyopsisinde HHV-8 boyası 

• Sınırlı sayıda olguda pozitif, nadiren hiyalin 
vasküler varyant, daha sık olarak plazmasitik 
varyantta 

• Görüntüleme:PET-BT • Diğer LN tutulumunu saptamak (UCH/MCH ayrımı) 
ve aktiviteyi değerlendirmek (SUV 2-5) 

• LN örneğinde IgH gen yeniden düzenlenmesi • Klonal hastalığı başlıca gizli lenfomayı dışlamak 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Tedavi Öncesi Değerlendirme 
Önemli  Bazı Durumlarda Yararlı  

• FM (Waldeyer halkası dahil LN alanları, karaciğer 
ve dalak büyüklüğü) 

• HHV-8 ya da HIV pozitifse eşlik eden Kaposi 
sarkomu açısından değerlendirme 

• Performans durumu • Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 

• Aktif hastalık varlığı • Kontrastlı boyun tomografisi 

• CBC • MUGA/EKO (antrasiklin alacak hastalar için) 

• Ayrıntılı metabolik panel  • Serum IL-6, IL-10, VEGF, ürik asit, ferritin 

• B2 mikroglobulin,  serum ve idrar protein ve  
immünfiksasyon elektroforezi, serum hafif 
zincirleri, kantitatif Ig 

• Hepatit C testi 

• HIV ELISA, PCR ile HHV-8 DNA titresi, hepatit B 
testi, PCR ile EBV DNA titresi 

• PET-BT (tercihen) ya da kontrastlı 
torakoabdominopelvik BT 

NCCN v3.2016 



Aktif Hastalık Kriterleri 
0 Ateş 
0 Başka neden yokluğunda CRP>20 mg/L 
0 Aşağıdaki kriterlerden en az üçü 

0 Periferik LAP 
0 Splenomegali 
0 Ödem 
0 Plevral effüzyon 
0 Asit 
0 Öksürük 
0 Burun tıkanıklığı 
0 Ağız kuruluğu 
0 Rash 
0 Santral nörolojik bulgular 
0 Sarılık  
0 OİHA 

NCCN v3.2016 



Tedavi  

Optimal tedavi cerrahi rezeksiyon (genellikle küratif) 

Tam rezeksiyon yapılamazsa radyoterapi 

Tam rezeksiyon ve RT mümkün değilse kısmi rezeksiyon + izlem 

Tümör yükü düşük asemptomatik hastalarda yakın takip 

Cerrahi ve RT’ye uygun olmayan ya da yanıt alınamayan semptomatik 
lokal hastalıkta sistemik tedavi düşünülebilir.  

Ann Surg. 2012;255(4):677-684. 
Radiat Oncol J. 2013;31(1):48-54.    



İzlem  

• Tedavi tamamlandıktan sonra hastalar relaps ve 
komplikasyonlar açısından izlenmelidir. 

• Öykü 
• Fizik inceleme 
• CBC 
• LDH 
• Biyokimyasal profil 
• IL-6 
• CRP  
• Serum serbest hafif zincir ölçümü 
• Kantitatif Ig’ler 
• PET-BT 

1 ay 
sonra 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 

Yılda 
bir 



İzlem  

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 

Tam remisyonda olan hastalarda 5 yılın sonunda 
görüntüleme takibi bırakılabilir. 



Prognoz   

Ann Surg 2012;255:677-684. 
Cancer 1999;85:706-717. 

• Mortalite %4 
 

• Sağkalımı öngörmede etkili tek belirleyici tam rezeksiyon 





Epidemiyoloji  

Sıklıkla 6.dekadda ortaya çıkar. 

(HIV(+) olgularda daha genç yaşta ortaya çıkma eğilimindedir) 

Erkeklerde daha sık görülür. 

HIV önemli bir risk faktörüdür ve HIV ile ilişkili tüm olgular HHV-8 
ile koenfektedir. 

HHV-8 enfeksiyonu HIV(-) olguların %50’sinde pozitiftir.  

Ann Intern Med. 1998;128(8):657-662. 
Cancer. 2001;92(3):670-676.   



Klinik  

Sistemik inflamatuar bulgular (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, 
halsizlik)  

Yaygın LAP 

HSM  

Sıvı retansiyonu bulguları (ödem, plevral ve perikardiyal efüzyon, asit)  

Hematolojik bulgular (anemi, inflamatuar belirteçlerde yükseklik, 
hipergammaglobulinemi, hipoalbuminemi)  

Sistemik semptom ve hematolojik anormallikler inflamatuar belirteçler 
ve sitokin düzeyleriyle (özellikle IL-6 ve IL-10) korelasyon gösterir.  

Ann Intern Med. 1998;128(8):657-662. 
Cancer. 2001;92(3):670-676.   



Klinik  

<%10 asemptomatik 

Cilt bulguları (rash, hemangiomata, pemphigus) 

Nörolojik değişiklikler  

İdiopatik pulmoner fibrozis (nadir) 

Otoimmün hastalıklar (OİHA, İTP, kazanılmış faktör VIII 
eksikliği) 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Klinik  

Yavaş seyirli 
Relaps-

remisyon 
Akut 

fulminan  

J Clin Oncol. 2011;29(18):2481-2486. 
Blood. 2010;116(22):4415-4421.   



Klinik  

AIDS Rev. 2008;10(1):25-35. 
Cancer Control 2014;21(4):266-278. 
  

• Sıklıkla CD4 hücreler düşük olduğundan fırsatçı enfeksiyonlar 
(P.jiroveci, T. gondii, CMV, mikobakteri vb) akılda bulundurulmalıdır.  

• Progresyon/relaps durumunda lenfomaya dönüşüm açısından 
biyopsi tekrarı düşünülmelidir.  

• HIV ilişkili MCH, diğer malignitelerle (Kaposi sarkomu, primer 
effüzyon lenfoma, DLBCL vb) eş zamanlı ya da ardışık olarak 
görülebilir. 



Laboratuar  

Hafif-orta anemi 

Trombositler normal-hafif yüksek 

Hipoalbuminemi 

Poliklonal hipergammaglobulinemi 

ESR, CRP, LDH, IL-6 ve VEGF yüksekliği 

HHV-8 enfeksiyonu için serolojik testlerin klinik kullanımı sınırlı çünkü 
immünsupresif hastalar Ab geliştirmeyebilir. Viral yük ölçümü ya da 
immünohistokimya tanı koymaya yardımcı olabilir. 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Görüntüleme  

• PET-BT  Tutulum (+), median SUV 4.8 (2.6-9.3) 

• BT  Multipl büyümüş mediastinal ve hiler lenf 
nodları (1-3 cm), subplevral nodüller, interlobuler 
septal kalınlaşma, peribronkovasküler kalınlaşma, 
buzlu cam görünümü, yamalı, yuvarlak konsolidasyon 
alanları 

• PA  İki taraflı retiküler ya da buzlu cam opasiteler, 
mediastende genişleme, bilateral plevral effüzyon 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Görüntüleme  



Patoloji  



Tanı  

Periferik LAP, ateş, SM, CRP yüksekliği 

PET-BT’de multipl tutulum  

Eksizyonel biyopsi (biyopsi tekrarı gerekebilir) 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Tedavi Öncesi Değerlendirme 
Araştırma Sık Bulgular 

• CBC 
 

• Anemi, trombositoz 

• Serum kimyası • Hipoalbuminemi, LDH yüksekliği 

• SPEF, kantitatif Ig, immünfiksasyon • Bir ya da daha fazla Ig sınıfında yükseklik, M 
protein yok, İFE negatif 

• Serum sitokin düzeyleri:IL-6, VEGF (seçilmiş 
olgularda) 

• IL-6 yüksekliği (UCH’de tüm olgularda değil), VEGF 
yüksekliği (az sayıda olguda) 

• Otoimmün hastalıklar için serolojik değerlendirme 
(klinik olarak endike ise) 

• Değişken  

• HHV-8, HIV için viral seroloji, pozitifse kantitatif 
ölçüm, LN biyopsisinde HHV-8 boyası 

• Sınırlı sayıda olguda pozitif, nadiren hiyalin 
vasküler varyant, daha sık olarak plazmasitik 
varyantta 

• Görüntüleme:PET-BT • Diğer LN tutulumunu saptamak (UCH/MCH ayrımı) 
ve aktiviteyi değerlendirmek (SUV 2-5) 

• LN örneğinde IgH gen yeniden düzenlenmesi • Klonal hastalığı başlıca gizli lenfomayı dışlamak 

http://www.uptodate.com/contents/unicentric-castlemans-disease 



Tedavi Öncesi Değerlendirme 
Önemli  Bazı Durumlarda Yararlı  

• FM (Waldeyer halkası dahil LN alanları, karaciğer 
ve dalak büyüklüğü) 

 

• HHV-8 ya da HIV pozitifse eşlik eden Kaposi 
sarkomu açısından değerlendirme 

• Performans durumu • Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 

• Aktif hastalık varlığı • Kontrastlı boyun tomografisi 

• CBC • MUGA/EKO (antrasiklin alacak hastalar için) 

• Ayrıntılı metabolik panel  • Serum IL-6, IL-10, VEGF, ürik asit, ferritin 

• B2 mikroglobulin,  serum ve idrar protein ve  
immünfiksasyon elektroforezi, serum hafif 
zincirleri, kantitatif Ig 

• Hepatit C testi 

• HIV ELISA, PCR ile HHV-8 DNA titresi, hepatit B 
testi, PCR ile EBV DNA titresi 

• PET-BT (tercihen) ya da kontrastlı 
torakoabdominopelvik T) NCCN v3.2016 



Tedavi  

Tedavi seçenekleri 
randomize olmayan 

prospektif çalışmalara, 
küçük olgu serilerine ve 

uzman görüşlerine 
dayanır.  

Dikkatle 
yorumlanmalı ! 

• Glukokortikoidler 
• Tek ajan KT 
• Kombinasyon KT 
• Antiviral tedavi 
• CD20 ve IL-6’yı hedefleyen monoklonal antikorlar  

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Antiretroviral Tedavi 

AIDS Rev. 2008;10(1):25-35. 
N Engl J Med. 1999;340(24):1923-1924.   

• Hastalar tedavi sırasında gelişebilecek MCH ve eşlik eden 
Kaposi sarkomundaki alevlenme açısından takip edilmelidir.  

• Tek başına yanıt oluşturmasa da tüm HIV (+) MCH’li hastalar 
antiretroviral tedavi almalıdır.  



Glukokortikoidler  

• Semptomlarda kısa süreli kontrol sağlar ancak tam remisyon genellikle 
nadir ve kısa sürelidir.  

• Tümü HIV(-) 21olguda tek başına glukokortikoidlerle yanıt %80 
oranında bildirilmiştir.  

• Rituksimabın etkisi başlayana kadar prednizon 1 mg/kg/gün ya da 
eşdeğeri eklenerek sistemik inflamatuar semptomlar kontrol altına 
alınabilir.  

• Yeterli kontrol sağlandıktan sonra doz azaltılırak kesilir. 

J Clin Pathol. 1983;36(9):1005-1011. 
Hum Pathol. 1985;16(2):162-172.   
Acta Cytol. 1986;30(5):481-486.  
J Neurol Sci. 1989;89(2-3):253-267.  
Cancer. 1999;85(3):706-717.  
Korean J Intern Med. 2007;22(2):113-117.  



Sitotoksik Kemoterapi 
Tek Ajan 

• Etoposid 
• Vinblastin 
• Siklofosfamid  
• Kladribin  
• Klorambusil  
• Lipozomal doksorubisin 

 
• Sıklıkla lenfomada kullanılan 

dozlarda uygulanır.  
• Yanıtlar kısa sürelidir. 
• Kesildikten 2-3 hafta sonra 

semptomlar genellikle 
tekrarladığından aralıklı idame 
ya da ömür boyu kullanım 
gerektirir. 

 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Sitotoksik Kemoterapi 
Kombine  

• CHOP 
• CVP 
• CVAD 

 
• Küçük olgu serilerinde uzun 

süreli remisyonlar 
bildirilmiştir. 

• Çoğu hastada progresyon ya 
da enfeksiyon görülür. 

• Tedaviye rituksimab 
eklenmesi tavsiye edilir. 

 

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 



Rituksimab  

Int J Hematol. 2010;91(2):347-349.  
Eur J Haematol. 2006;76(2):119-123.  

Hem HIV(+) hem de HIV(-) hastalarda monoterapi 
olarak etkili.  

Monoterapi olarak 375 mg/m2 haftada bir 4 hafta 
uygulanır ve alevlenme gösteren ancak daha önce iyi 
yanıt alınmış hastalarda gerektikçe tekrarlanabilir.  

Kombine tedavi olarak lenfomada kullanılan doz ve 
şemada rituksimab eklenmesi mantıklı bir yaklaşım 
gibi gözükmektedir.  



Rituksimab  

Eşlik eden Kaposi sarkomu varsa rituksimab ile tedavi 
sırasında alevlenebilir.  

HIV ilişkili MCH’de Kaposi sarkomundaki alevlenme 
oranı %36-67 olarak rapor edilmiştir.  

Clin Oncol. 2011;29(18):2481-2486. 
J Clin Oncol. 2007;25(22):3350-3356.  
Ann Intern Med. 2007;147(12):836-839.   



Anti IL-6 Tedavi 

Siltuksimab  
(anti IL-6 Ab) 

 
HIV (-) ve HHV-8 (-) MCH tedavisinde FDA onayı var. 

 

• HIV ve HHV-8 (+) MCH’li hastalar 
çalışmadan dışlanmış. 

• Rituksimab yerine plasebo ile 
kıyaslanmış. 

• HIV ve HHV-8 (-) hastalarda IL-6’ya 
bağlı sistemik semptomlar ve 
laboratuar anormalliklerini kontrol 
altına almada oldukça etkili.  



Anti IL-6 Tedavi 

Tocilizumab  
(anti IL-6R Ab) 

 
MCH tedavisinde FDA onayı yok. 

 

 
• Faz 2 
• HIV(-) ve HHV-8 (±) hastalar 
• Plazma hücreli varyant 
• Sistemik semptomlarda azalma, 

laboratuar anormalliklerinde düzelme 
ve kilo artışı  

• Steroid ihtiyacında azalma/kaybolma 
 

Blood. 2005;106(8):2627-2632.  



Antiherpesvirüs Tedavi 

• Birçok HHV-8 kaynaklı gen ürünü (vIL-6 dahil)  
replikasyonun litik siklusu sırasında ifade edilir. 

  
• Bu nedenle antiviral tedavi özellikle HHV-8 viral 

yükü saptanan hastalarda potansiyel bir tedavi 
hedefi haline gelmiştir.  

• Gansiklovir 
• Yüksek doz 

zidovudin  
• Valgansiklovir 

HIV (-) hastalarda 
denenmemiştir.   

J Med Virol. 2003;71(3): 399-403. 
Nat Rev Clin Oncol. 2010;7(9):533-543. 
Blood. 2004;103(5):1632-1634.    



Bortezomib  

BMJ Case Rep. 2012;2012:10. 
Ann Hematol. 2010;89(2):217-219.  
J Hematol Oncol. 2009;2:19-8722-2-19.  

• Klinik ve radyolojik yanıt anektodal raporlarla 
bildirilmiştir ancak klinik çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 



İMİD 

• Talidomid ve lenalidomidin etkili olduğu 
anektodal ve küçük çaplı çalışmalarda 
bildirilmiştir.  

• Kurtarma tedavisi olarak düşünülebilir. 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Hematopoetik Kök Hücre 
Nakli 

• Kemoterapi ile yanıt alınamayan biri NHL, biri 
POEMS sendromlu 3 hastada otolog nakil sonrası 
uzun süreli sağkalım bildirilmiştir.  

Hematol Oncol 1986;4:213-217. 
Ann Oncol 1999;10:1207-1209. 
Am J Hematol 2005;79:206-210. 



Tedavi  

Semptomatik 

HIV/HHV-8 negatif 

Organ yetmezliğ yok 

Tek başına immünoterapi 
(siltuksimab,tocilizumab,  

rituksimab) 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 

• Seçim ilaçların temin edilebilirliğine ve klinisyenin 
tecrübesine göre yapılır. 

• Siltuksimab randomize çalışmalarda yararı 
gösterildiğinden tocilizumaba tercih edilir. 

• Rituksimab diğer 2 ajan temin edilemiyorsa kullanılır. 



Tedavi  

HIV/HHV-8 negatif 

Organ yetmezliği 
ve/veya kötü 
performans 

R-etoposid  

100 mg/m2 iv 4 hafta  

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Tedavi  

HIV/HHV-8 pozitif 

R-gansiklovir ± 
etoposid  

(Semptomatik/agresif 
hastalık varlığında eklenir) 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 

• CD4 hücre sayısı düşüklüğü ve/veya yüksek HIV yükü 
ve/veya aktif Kaposi sarkomu varlığında antiretroviral 
tedavi eklenir.  



Tedavi  

Yanıt 4 kür sonra değerlendirilir. 

Yanıt veriyor fakat sebat eden hastalık bulgusu varsa tedavi 2-3 ay sonra 
tekrarlanabilir. 

IL-6’yı hedefleyen tedaviler kullanıldıysa sürekli devam edilmelidir. 

IL-6’yı hedefleyen tedavilerin diğer tedavi modaliteleriyle kombinasyonuna ilişkin 
veriler kısıtlıdır. 

Relaps durumunda tek başına ya da kombine R verilebilir. 

Lenf nodlarının cerrahi olarak çıkarılmasının tedavide yeri yoktur.  

Splenektomi seçilmiş bazı hastalarda semptomlarda geçici iyileşme sağlayabilir.  

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Yanıt Değerlendirme  

• Öykü 
• Fizik inceleme 
• CBC 
• LDH 
• Biyokimyasal profil 
• IL-6 
• CRP  
• Serum serbest hafif zincir ölçümü 
• Kantitatif Ig’ler 
• PET-BT 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 

4 siklus 
tedavi 

sonrası 



Yanıt Değerlendirme 

En az kısmi yanıt elde edilen hastalar komplikasyonlar ve 
progresyon açısından periyodik olarak izlenmelidir. 

İzlem sıklığı ve kapsamı hem hasta hem de hekime göre değişir. 

2-3 ayda bir öykü, fizik inceleme, IL-6, CRP, serum serbest hafif 
zincir ölçümü ve kantitatif Ig’ler ile değerlendirme önerilir. 

Tam remisyon elde edilen hastalar yıllık PET-BT ve serum 
biyobelirteçleriyle izlenir.  

Remisyonda olan hastalarda 5 yılın sonunda görüntüleme takibi 
bırakılabilir. 

http://www.uptodate.com/contents/multicentric-castlemans-disease 



Prognoz  

• Ortanca sağkalım    
• HIV (-) MCH’de medyan 26-30 ay,  
• HIV (+) MCH’de 8-14 ay 

• Tedavi edilmeyen MCH’de prognoz kötü. 

AIDS 1996;10:61-67. 
Blood 2000;95:1406-1412. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanı	ve	Evreleme	

Unisentrik	CH		 Multisentrik	CH		

Tam	cerrahi	
rezeksiyon	

Rezeksiyon	ile	düzelmez	
ya	da	hasta	cerrahi	adayı	

değilse	

Radyoterapi	

HIV	ilişkili	hastalıkta		hastanın	
retroviral	tedavi	ve	uygun	

profilaksi	almasını	sağla	

Rezeksiyon	ya	da	
radyoterapi	adayı	

değilse	

Rituksimab+/-prednizon	+/-
valgansiklovir/gansiklovir	

HHV-8	pozitifse	

Rituksimab	
sonrası	ya	da	6	ay	
içinde	progresyon	

İlk	yanıt	
sonrası	relaps	

Rituksimab+/-prednizon		
(hasta	refrakter	olana	kadar	

sınırsız	tekrarlanabilir)	

Relaps/	
refrakter	

HIV(+)	 HIV(-)	

Relaps/	
refrakter	

Fulminan	ya	
da	hızlı	

progresif	

Siltuximab	

Cancer Control 2014;21(4):266-278. 
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Multisentrik	CH	
Aktif	hastalık	kriterleri	

var,organ	yetmezliği	yok	

HIV-1	(-)	
HHV-8	(-)	

Siltuksimab	ya	da	
rituksimab	+/-	

prednizon	

Siltuksimab	alıyorsa	
progresyona	kadar	
devam	et	
Rituksimab	alıyorsa	
gözle	ve	progresyon	
durumunda	yeniden	

tedavi	et	

Yanıt	var		
Relaps	

hastalık	

Yanıt	yok		

HIV-1	(+)HHV-8	(-)		
ya	da	
HIV-1	(-)	HHV-8	(+)	

Rituksimab	+/-	
lipozomal	
doksorubisin	+/-
prednizon	ya	da	
zidovudin+gansiklovir
/valgansiklovir	

Yanıt	var		

Yanıt	yok		

Gözlem			
Relaps	

hastalık	

Refrakter	hastalık	
tedavisine	

geçmeden	önce	
farklı	bir	primer	

tedavi	dene	

Multisentrik	CH	
Fulminan	HHV-8	(+)	+/-

organ	yetmezliği	

Kombinasyon	tedavisi	
+/-	rituksimab	
CHOP	
CVAD	
CVP	
Lipozomal	doksorubisin	

Yanıt	var		

Yanıt	yok		

Gözlem			
Relaps	

hastalık	

Castleman Hastalığı için NCCN Tedavi Kılavuzu v3.2016 



	

Refrakter	ya	da	
progresif	
hastalık	

Tek	ajan	tedavi	+/-
gansiklovir/valgansiklovir	
HHV-8(+)	ise	
	
Etoposid	po/iv	
Vinblastin	

Lipozomal	doksorubisin	
	
ya	da	
	
Kombinasyon	tedavisi	+/-
rituksimab	(daha	önce	
kullanılmadıysa)	
	
CHOP	
CVAD	
CVP	
Lipozomal	doksorubisin	

Yanıt	yok	

Yanıt	var	

Farklı	bir	
kombinasyon	
tedavisi	+/-	
rituksimab	

Gözlem	ya	da	
idame	
gansiklovir	
HHV-8	(+)	ise	

	
Relaps/refrakter	

hastalık	

	
Relaps/refrakter	

hastalık	

Alternatif	tek	ajan	ya	da	kombine	tedavi	
Bortezomib	+/-rituksimab	
Tocilizumab	
Anakinra	
Talidomid	+/-	rituksimab	
Lenalidomid	

Yüksek	doz	zidovudin+valgansiklovir	
	
Otolog	hematopoetik	kök	hücre	nakli	

Castleman Hastalığı için NCCN Tedavi Kılavuzu v3.2016 



Çok merkezli 
çalışmalar  



Teşekkürler 


