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Lenfomada Allogeneik Hematopoetik 
Kök Hücre Nakli

Sevgi KALAYO⁄LU-BEfiIfiIK

‹stanbul Üniv. Çapa T›p Fak. ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›

Lenfomalar lenf dü¤ümlerinden kaynak alan
ancak vücutta herhangi bir dokuda da geliflebilen
B ya da T lenfositlerinin habis hastal›klar›d›r. Ya-
vafl seyirden son derece h›zl› seyir gösteren tipleri
ile lenfomalar kar›fl›k bir hastal›k grubunu olufl-
turmaktad›rlar. 1966’dan bafllayarak tan›da yar-
d›mc› ve klinik seyri belirleyici de¤iflik s›n›flamalar
yap›lm›flt›r. En son ileri sürülen s›n›flama dünya
sa¤l›k örgütünün ("WHO") s›n›flamas› olmufltur.
Lenfomalarda önemli bir di¤er özellik son y›llarda
giderek artan h›zda baz› sitogenetik ve moleküler
anormalliklerin eflli¤inin tespit edilmesi olmufltur.
Bu özgül anormallikler hastal›¤›n tan›s›n›n kesin-
leflmesi, tedavisinden sonra "minimal rezidüel"
hastal›k varl›¤›n› belirlemede ve nüksü erkenden
yakalamada önem tafl›maktad›r.

Tedavi yaklafl›m›nda prognozu belirleyen önem-
li bir faktör histolojik tip olmaktad›r. Agressif len-
fomalar için klinik seyir hakk›nda bilgi verici befl
prognostik faktör tan›mlanm›flt›r; bu faktörler
uluslararas› lenfoma prognostik faktör indeksi ola-

rak betimlenir (Tablo 1). Bu indekslere göre 2 y›l ve
5 y›ll›k sa¤ kal›m süreleri ile dört ayr› risk grubu
belirlenmifltir (Tablo 2) (1).

Hodgkin hastal›¤› ve Hodgkin d›fl› lenfoma ke-
moterapi ve radyoterapiye duyarl› neoplazik hücre-
lerden oluflmaktad›r. Hastal›¤›n yer ald›¤› s›n›fa
göre tedaviye yan›t›n süresi ve tipi de¤iflmektedir.
Örne¤in düflük dereceli lenfomalarda nadiren
uzun süreli remisyon elde edilmektedir.

Kemoterapiye yan›t doz ile do¤ru orant›l›d›r.
Nüks öyküsü olan ya da ilk tan› kondu¤u s›rada
kötü prognostik faktörlere sahip hastalar›n birk›s-
m›nda otolog kök hücre deste¤i ile yüksek doz ke-
moterapi ile iyi yan›t elde edilmifltir. Alkile edici si-
tostatik ilaçlar ve radyoterapi transplantasyon ön-
cesi tedavinin "haz›rlama rejiminin" (HR) bafll›ca
elemanlar›n› oluflturur.

Otolog kök hücre nakli ile baflar› flans›n›n dü-
flük oldu¤u gruplar; düflük dereceli lenfoma,

Tablo 1. Uluslararas› Hodgkin d›fl› lenfoma prognostik faktör 
indeksi*

Risk faktörleri

Yafl (≤60 / > 60 )
Serum LDH (≤ 1 x normal / > 1 x normal)
Performans drurumu (0 ya da 1 / 2 – 4)
Evre (I ya da II / III ya da IV)
Lenf dü¤ümü d›fl› tutulum (≤ 1 bölge / >1 bölge)

*IPI "international non-Hodgkin’s lymphoma prognostic factor 
index" 

Tablo 2. Uluslararas› Hodgkin d›fl› lenfoma prognostik faktör 
indeksine göre klinik seyir

tam yan›t
nüksüz sa¤ kal›m sa¤ kal›m

indeks Risk 2 y›l 5 y›l 2 y›l 5 y›l
faktörü
say›s›

Düflük 0 - 1 79 70 84 73
Düflük- orta 2 66 50 66 51
Yüksek - orta 3 59 49 54 43
Yüksek 4 - 5 58 40 34 26
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"mantle cell " lenfoma, kronik lenfositik lösemi ola-
rak say›labilir. Söz konusu tedavi ile bu tip lenfo-
malarda remisyon k›sa sürelidir ve sekonder miye-
lodisplastik sendrom geliflme riski yüksektir. Ayn›
flekilde kemoterapiye dirençli orta dereceli ve yük-
sek dereceli lenfomalarda otolog kök hücre deste¤i
ile yüksek doz kemoterapinin tam düzelme (flifa)
sa¤lamas› pek olas› de¤ildir.

Lenfomada tedavi seçene¤i olarak allogeneik
kök hücre transplantasyonu ile ilgili akut lösemi ve
kronik miyeloid lösemiye göre deneyim daha s›n›r-
l›d›r. Lenfomada neoplazik hücrelerin kemoterapi
ve radyoterapiye duyarl› olmas›, tedaviye yan›t›n
doz ile do¤ru orant›l› olmas› yan›s›ra allogeneik
transplantasyonda immun mekanizma ile de lenfo-
maya karfl› tedavi yaklafl›m› gerçekleflebildi¤inden
allogeneik transplantasyonun lenfomada tedavi se-
çene¤i olarak kullan›lmas›n› çekici hale getirmifltir.
Nitekim allogeneik transplantasyon sonras› nüks
oran› tümör hücrelerinden ar›nd›r›lm›fl kök hücre
kayna¤› ile otolog transplantasyon sonras› nüks
oran›na göre daha düflük bulunmufl bu durum im-
mun yan›t›n etkinli¤ini do¤rulam›flt›r. Ancak im-
mun mekanizma ile hastal›ktan ar›nd›rma (graft
versus lenfoma; GVL) etkisi kronik lenfositik löse-
mi ya da düflük dereceli lenfomalar gibi yavafl se-
yirli lenfoproliferatif hastal›klara göre h›zla ço¤alan
tümör hücre biyolojisine sahip lenfoproliferatif
hastal›klarda örne¤in akut lenfoblastik lösemi ya
da orta ve yüksek dereceli lenfomalarda daha az-
d›r.

Kök hücre transplantasyonunda özellikle HR
toksisitesi ve allogeneik transplantasyon tipinde
graft versus host hastal›¤› (GVHH) ve infeksiyonla-
ra ba¤l› transplantasyon ile iliflkili morbidite ve
mortalite riski yüksektir. Transplantasyon tedavi
seçene¤i olarak di¤er tedavi seçenekleri ile baflar›
olas›l›¤› düflük hastalarda ele al›nmal›d›r. Yan›s›ra
hastal›k durumu ve hastan›n özellikleri birlikte de-
¤erlendirilip transplantasyon tipi seçilmelidir.

"Indolent" lenfomalarda allogeneik kök hücre
transplantasyonu. Indolent B hücreli lenfomalar›n
ço¤unlu¤unu grade I-II folikül merkez lenfomalar›
oluflturur. Di¤erleri ise küçük lenfositik lenfomalar
ve lenfoplazmasitoid lenfomalard›r. Say›lan lenfo-
ma tipleri daha önceden kullan›lan "Working For-
mulation" s›n›flamas›nda düflük dereceli lenfoma-
lar s›n›f›nda yer al›r. "Revised European American
Lymphoma (REAL) "s›n›flamas›nda yer alan margi-

nal zon lenfomalar› da (splenik marginal zon, nodal
marginal zon hücreli ve MALT tipi ekstranodal
marginal zon lenfomalar›) da "indolent" lenfoma
grubunda yer al›r. "Indolent"lenfomalarda tedavi
verilmesini etkileyen bafll›ca iki ana sorun var-
d›r.(1) hastal›¤›n yavafl ilerleyici biyolojik davran›fla
sahip olmas› (ortanca sa¤ kal›m süresi: 5 – 10 y›l) 

(2) ortanca sa¤ kal›m süresini de¤ifltirecek has-
tal›¤›n do¤al seyrini etkileyen kesin tedavi yaklafl›-
m› henüz yoktur. 

Tedavi verilmesi karar›, ilerlemifl hastal›k halin-
deki (ayr› bölgelerde lenfadenomegali ile evre II, ev-
re III ve evre IV) düflük dereceli lenfomalarda prog-
resyon hali ya da semptomatik hastal›k hali olma-
s› durumunda verilir. ‹lk basamak tedavi yaklafl›-
m›nda radyoterapi, kemoterapi ( tek ya da birden
çok ilaç ile) ya da her ikisi ve radyoaktif izotop ek-
lenmifl ya da eklenmemifl monoklonal antikorlar
yer al›r. Bu yaklafl›m ile genel olarak hastalar›n %
40 – 70’inde yan›t elde edilir. Ancak ilerlemifl has-
tal›k hali olan düflük dereceli lenfomalarda ortan-
ca hastal›ks›z sa¤ kal›m süresi yaklafl›k 28 ayd›r. 

‹lk basamak tedavi yaklafl›m›ndan sonra afla¤›-
da belirtilen bulgulara göre ikinci ve sonraki basa-
mak tedavi kararlar› netlefltirilir.

1) Hastan›n hastal›k ile iliflkili belirtilerinin or-
taya ç›kmas›

2) Hastal›¤›n yeniden ortaya ç›kma h›z›
3) ‹lk basamak tedavisi ile elde edilen yan›t›n

kalitesi ve süresi
4) O anki tümör yükü
5) Biyolojik davran›fl›n de¤iflmesi (LDH art››fl›,

lenfadenomegalilerlerde bir bölgede bariz büyüme,
histolojik ilerleme).

Allogeneik transplantasyon düflük dereceli len-
fomalarda tedavi yaklafl›m›nda son basamaklarda
yer almal›d›r. Literatürde en s›k deneyim folikül
merkez hücreli lenfomada bildirilmifltir. Miyeloab-
latif dozda verilen haz›rlama rejimi ile sonuçlar›
bildirilen çal›flmalarda allogeneik transplantasyon
yap›lm›fl hastalarda nüks oran›n›n otolog transp-
lantasyonun aksine transplantasyondan 2 y›l son-
ra giderek azald›¤› gösterilmifltir (Tablo 3). Bu bul-
gular allogeneik transplantasyonun "indolent" len-
fomada tam düzelme (flifa) olas›l›¤› oluflturabilecek
gibi oldu¤unu göstermektedir (2).

Sa¤ kal›m afla¤›da say›lan özelliklere sahip has-
talarda daha iyi olarak belirlenmifltir. 

1) 40 yafl›n alt›ndaki hastalar, 
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2) Transplantasyon s›ras›nda performans duru-
mu iyi olan hastalar, 

3) Lenfoman›n kemoterapiye duyarl› oldu¤u
hastalarda ve 

4) HR’de tüm beden ›fl›nlamas›n›n (TBI) kulla-
n›ld›¤› hastalar.

Herhalikarda düflük dereceli lenfoma tan›s›
olan bir hastada allogeneik transplantasyon karar›
ancak afla¤›daki durumlar oldu¤unda ön plana al›-
nabilir.

1) HLA uyumlu kardefl ya da en az›ndan akra-
ba vericisi olan 

2) Genç ve klinik olarak kötü prognoza sahip
hastalar. (standart tedavi ile tam ya da çok iyi ya-
n›t elde edilmifl ancak kötü prognoz riskine sahip
hastalarda da allogeneik transplantasyon seçene¤i
ak›lda tutulmal›d›r).

Myeloablatif olmayan haz›rlama rejimi ve verici
kaynakl› lenfosit infüzyonu ile graft versus lenfoma
etkisini uyarma. Son y›llarda bafll›ca hedefin GVL
etkisi oldu¤u, HR ile hastal›¤›n yok edilmesinden
ziyade miyeloablatif dozda olmayan düflük dozda
verilerek transplantasyon ile ilgili toksisitenin azal-
t›lmas› ve allogeneik kök hücrelerin engraftmenti-
nin amaçland›¤› transplantasyon tipi ("mini-
transplant") gelifltirilmifltir (3,4,5).

Mini-transplant ile düflük dereceli lenfomalarda
preliminer sonuçlar tam düzelme (flifa) elde edile-
bildi¤i yönündedir. Mini-transplant’t›n bir önemi
de yafll› hastalara ya da miyeloablatif dozda tedavi
verilmesinin riskli oldu¤u hastalara verilebilmesi
olas›l›¤›n›n olmas›d›r. Toksisitesi daha düflük böy-

lelikle daha kolay katlan›labilir miyeloablatif dozda
olmayan haz›rlama rejimi verilmesini takiben GVL
etkisinden faydalanmak üzere yap›lan "mini-
transplant" yaklafl›m› giderek GVL etkisini
GVHH’dan ay›rmaya yönelik çeflitli ifllevlerle (T
hücre dozunun giderek art›r›lmas›, CD8’den ar›n-
d›r›lm›fl donör lenfositlerinin infüze edilmesi ya da
GVHH geliflen hastalarda gansiklovir kullan›larak
yok edilecek timidin-kinaz transdüksiyonu yap›l-
m›fl donör lenfositlerinin infüze edilmesi) gelifltiril-
mektedir.

"Agresif" lenfomalarda allogeneik kök hücre
transplantasyonu: Patoloji preperatlar› ile yüksek
dereceli lenfoma tan›s› konulan hastalarda klinik
seyrin kötü olaca¤›n› bildirici olmas› amaçlanarak
klinisyenler agresif lenfomalar ifadesi kullanmak-
tad›r (Tablo 4). Erken evre ve ilerlemifl hastal›k ha-
linde (ayr› bölgelerde lenfadenomegali olmas› ile ev-
re II/III/IV) agresif lenfoma tan›s› konmufl hasta-
larda ilk basamak tedavisinde standart yaklafl›m
halen CHOP rejimidir. 60 yafl ve üzerinde olan has-
talarda bu yafl›n kötü prognoz göstergesi oldu¤u
an›msanarak kemoterapi etkinli¤ini koruyan ama
toksisitesi daha az tedavi yaklafl›mlar›na baflvurul-
mal›d›r. Agresif lenfomal› hastalar›n yaklafl›k %30
–40’› tam remisyon elde edilmesinden bir süre son-
ra nüks etmektedir. Nüks s›ras›nda hastan›n daha
önceden maruz kalmad›¤› kemoterapötik ilaçlar
(cisplatin, cytosine arabinoside, ifosfamide, etopo-
side gibi) kullan›lmas› ile yan›t olas›l›¤› artmakta-
d›r. Bu aflamada kemoterapi rejimlerini randomize
de¤erlendiren çal›flmalar›n olmamas› nedeni ile

Tablo 3. Düflük dereceli lenfomalarda iki büyük seri sonuçlar› (ASH2000)

Transplantasyon öncesi kemoterapi say›s›:≥ 2

‹ndeks Hasta Yafl Nüks Sa¤ kal›m Transplantasyon 
say›s› Ortanca (s›n›rlar) ile iliflkili ölüm

*IBMTR 113 38 (15 – 61) Olas›l›k: Hastal›ks›z Olas›l›k: %28 
%16 (%95CI 9 – 27) sa¤ kal›m (%95 CI: 19 – 39)

3 y›ll›k: %49 
(%95 CI: 39 – 59)

**Attal ve 72 ? Oran: 60 ay için Olays›z sa¤ kal›m     %30
ark %12 4 y›ll›k: %53

* IBMTR: International Bone Marrow Transplant registry
**French Bone Marrow Transplant Group Registry
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Tablo 5. Hodgkin hastal›¤›n›n WHO’ya göre s›n›flamas›

*Nodüler-lenfositten zengin tip Hodgkin lenfoma
*Klasik tip Hodgkin lenfoma

Nodüler sklerosiz (grade 1 ve grade 2) Hodgkin lenfoma
Lenfositten zengin Hodgkin lenfoma
Mikst sellüler tip Hodgkin lenfoma
Lenfositten yoksun tip Hodgkin lenfoma

standart yaklafl›m yoktur. Yeniden remisyon in-
düksiyonu amac›yla verilen kemoterapi rejiminin
tümör kitlesinde maksimal azalmay› sa¤lamas›n›
takiben yüksek doz kemoterapi ile genel sa¤ kal›m
ve olays›z sa¤ kal›m oran› ard›s›ra verilen kemote-
rapiye göre daha yüksektir. Prospektif randomize
olmayan karfl›laflt›rma otolog transplantasyon gru-
bunda oldu¤u gibi allogeneik transplantasyon gru-
bunda da nüks oran›nda azalma oldu¤unu göster-
mifltir. Ancak retrospektif karfl›laflt›rma (IBMTR
1989-1998 kay›tlar› ile) nüks allogeneik transplan-
tasyon grubunda daha az bulunmakla birlikte
transplant ile iliflkili ölüm oran›n›n otolog transp-
lantasyondan yüksek oldu¤unu göstermifltir (6. ay-
da %18’e karfl›l›k %3) (6). Allogeneik transplantas-
yonun baz› dezavantajlar› afla¤›da verilmifltir:

1) HLA doku grubu uyumlu kardefl verici olma-
s› gerekmektedir

2) Hasta yafl›n›n genellikle 50-60’›n üzerinde ol-
mamas› gerekmektedir. 

3) GVHH 
4) Gecikmifl immun sistemin toparlanmas›
5) Red 
Bu durumda miyeloablatif dozda olmayan ha-

z›rlama rejimleri gündeme gelmifltir (7). Ancak bu
transplant tipinde henüz baz› net olmayan durum-
lar afla¤›da belirtilmifltir.

1) Haz›rlama rejimi tipinin seçimi
2) Transplantasyondan önce ve sonra monoklo-

nal antikor kullan›lmas› durumu
3) ‹mmunsupresyon uygulamas›

4) Donör lökosit infüzyonu uygulama flekli

EBMT kay›tlar› ile dökümente edilen bir çal›fl-
mada 188 Hodgkin d›fl› lenfoma olgusunda miyelo-
ablatif dozda olmayan HR ile allogeneik transplan-
tasyon agresif lenfomalardan çok indolent lenfoma
ve Hodgkin lenfomada iyi sonuçlar vermifltir. Yine
kemoterapiye duyarl› (kemoterapi ile tümör kitle-
sinde %50 azalma sa¤lanmas›) hastal›k grubunda
kemoterapiye dirençli olgulara göre sonuçlar daha
iyi durmaktad›r (7).

Çok agresif lenfomalarda allogeneik kök hücre
transplantasyonu: Lenfoblastik lenfomalar/lösemi
(WHO; göre prekürsör B ya da prekürsör T hücre-
li) ve Burkitt lenfomalar biyoloji, klinik bafllang›ç ve
klinik seyir aç›s›ndan akut lenfoblastik lösemiye
(ALL) benzerler. Bu nedenle lenfoblastik lenfomada
allogeneik transplantasyon indikasyonlar› ALL’deki
allogeneik transplantasyon indikasyonlar› olarak
düflünülebilir; kötü prognostik faktörlere sahip
olan ya da remisyon elde edilemeyen olgular. 

Otolog transplant olgular› ile allogeneik transp-
lant olgular›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› EBMT grubunun
1992’de yay›nlad›¤› çal›flmada ilerleme olmadan
sa¤ kal›m oran›n›n allogeneik ve otolog transplan-
tasyon grubunda aras›nda istatiksel olarak anlam-
l› farkl› olmad›¤› bildirilmifltir. Bu durum nüks d›-
fl› ölüm oran›n›n yüksek olmas› ile aç›klanm›flt›r
(8).

Hodgkin hastal›¤›nda allogeneik kök hücre nak-
li. Hodgkin hastal›¤›n›n Rye s›n›flamas›nda lenfo-
sitten zengin tip s›n›f› WHO s›n›flamas›nda (Tablo
5) tamamen ayr› bir grubu oluflturmaktad›r. Hodg-
kin lenfomada tedaviye yan›t kemoterapi dozu ile
do¤ru orant›l›d›r. ‹lk basamak tedavisine tam yan›t
% 80 oran›nda olup yan›t›n kal›c›l›¤› %50 dolay›n-
dad›r. ‹lk basamak tedavisinden k›sa süre (<1y›l)
sonra nüks etmifl ya da otolog transplantasyon
sonras› progresyon ya da nüks etmifl hastalarda
tedavi seçenekleri s›n›rl›d›r. 

Tablo 4. Agresif lenfomalar

B hücreli HDL
Mediastinal büyük B hücreli lenfoma
‹ntravasküler büyük B hücreli lenfoma
Primer efüzyon lenfomas›
Diffüz büyük B hücreli lenfoma, özgül s›n›fland›r›lmam›fl 

alt tipleri: sentroblastik, immunoblastik, T hücreleri ya da 
histiyositten zengin, anaplastik büyük B hücreli lenfoma

T hücreli HDL
Periferal T hücreli lenfoma, özgül s›n›fland›r›lmam›fl alt

tipleri 
NK hücreli/T hücreli lenfoma, nasal ve nazal tipi
Anjioimmunoblastik T hücreli lenfoma 
Eriflkin T hücreli lösemi/ lenfoma (insan T hücre lösemisi 

virüsü- tip 1)
Anaplastik büyük hücreli lenfoma
Subkutan pannikülit benzeri lenfoma
Enteropati tipi intestinal T hücreli lenfoma
Hepatosplenik T hücreli lenfoma
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‹kinci/üçüncü basamak tedavisi aç›s›ndan de-
¤erlendirilen hastalarda bafll›ca sonucuna ulafl›l-
mas› gereken konular afla¤›da verilmifltir. 

1) Çift otolog kök hücre transplantasyonu
2) Otolog transplantasyonu takiben miniallog-

raft
3) Nüksün geç oldu¤u hastalarda otolog transp-

lantasyonun yeri
‹kinci/üçüncü basamak tedavisi aç›s›ndan de-

¤erlendirilen hastalarda tedavi sonucunu olumsuz
etkileyen faktörler afla¤›da verilmifltir.

1) Tümör kitlesi
2) Kemoterapi alt›nda progresyon

3) Birden çok yüksek dozda ilaç verilmesini ta-
kiben k›sa süreli remisyon

4) ‹leri yafl
5) Lenfositten yoksun tip
6) Sistemik belirtilerin olmas›
7) Erkek cinsiyet

Miyeloablatif dozda HR’ini takiben allogeneik
kök hücre transplantasyonunun yeri yüksek mor-
talite riski nedeni ile tart›flmal›d›r. 1982 – 1992
aras› IBMTR kay›tlar›nda allogeneik kök hücre
transplantasyonu yap›lan 100 Hodgkin lenfoma ol-
gusunun de¤erlendirilmesi sonucunda 3 y›ll›k sa¤
kal›m oran› %21 (%95 CI, hastal›k 14 – 30), hasta-
l›ks›z sa¤ kal›m oran›n› %15 (%95 CI, 9 – 24) ola-
rak bildirilmifltir. Allogeneik kök hücre transplan-
tasyonu yap›lm›fl Hodgkin lenfoma olgular›n›n 45
otolog transplantasyon yap›lm›fl olgular ile karfl›-
laflt›r›ld›¤› bir Frans›z çal›flmas›nda. 4 y›ll›k sa¤ ka-
l›m allogeneik transplantasyon grubunda %25,
otolog transplantasyon grubunda %37 olarak bu-
lunmufltur. Nüks oran› her iki grupta %61 oran›n-
da bulunur iken nüks d›fl› ölüm oran› allogeneik
transplantasyon grubunda %48, otolog transplan-
tasyon grubunda % 27 olarak bulunmufltur. Akut
GVHH geliflmifl olgularda nüks oran› düflük bulun-
mufl ancak sa¤ kal›m düflüklü¤ü nedeni ile alloge-
neik transplantasyonun otolog transplantasyona
göre daha üstün olmad›¤› bildirilmifltir. 55 yafl›n
alt›nda nüks ya da tedaviye dirençli Hodgkin lenfo-
mal› hastalarda HLA doku grubu uygun verici ol-
mas› durumunda allogeneik transplantasyona
yönlenilmifl bir çal›flmada transplant s›ras›nda
hastal›k durumunun nüksü etkiledi¤i belirlenmifl,
allogeneik transplant grubunda nüks olas›l›¤›n›n
otolog transplant grubuna göre daha düflük oldu-
¤u (%34 karfl›l›k %51) bulunmufltur. 3 y›ll›k takip

s›ras›nda otolog transplantasyon grubunda ikincil
habis hastal›k geliflimi gözlenirken ayn› zaman
sürecinde alogeneik transplant grubunda ikincil
habis hastal›k geliflimi olmad›¤› bildirilmifltir.
Miyeloablatif dozda olmayan allogeneik transplan-
tasyon sonuçlar› ise henüz daha uzun süreli takip
gerektirmektedir (11). Son y›llarda otolog transp-
lantasyon öncesi verilen yüksek doz kemoterapi ile
tümör yükünde azalma takiben miyeloablatif doz-
da olmayan HR ile allogeneik transplantasyon uy-
gulamalar› giderek yay›lm›flt›r (12). Ancak henüz
de¤erlendirme için daha çok say›da hasta ve uzun
süreli takip gerekmektedir.
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