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AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE STANDART TEDAVİ 
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 Akut miyeloid lösemilerde (AML) lösemik öncül hücrelerin kontrolsuz olarak çoğalmaları yanı 
sıra olgunlaşma ve farklılaşma özelliklerini kaybetmeleri söz konusudur. Habis karakterli bu hücreler 
genellikle blastlar ya da ona yakın düzeyde (promiyelosit, promonosit gibi) hücrelerdir. Bu hücreler kemik 
iliğini tamamen infiltre ederek hematopoiezin yetersizliğine yol açarlar. Diğer taraftan çoğalan lösemi 
hücreleri kanda da artma gösterirler ve seyrek de olsa ekstramedüller dokuları ve merkezi sinir sistemini 
infiltre edebilirler. Vücuttaki toplam sayısı artmış olan bu lösemi hücre kitlesi ayrıca metabolik yönden 
olumsuz etkilere de neden olabilir. Akut lösemili hastalarda kemik iliğindeki monoklonal lösemik hücre 
kitlesinin yanı sıra azalmış sayıda normal hematopoietik kök hücre kitlesi de vardır. Sitotoksik ilaç 
tedavisinin ana ilkesi lösemik hücre kitlesini kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde görülemeyecek 
derecede şiddetle baskılamak ve normal hematopoiezin yenilenmesini sağlamaktır. Bu tedavi hastalıksız 
sağkalımın ya da şifaya kavuşmanın ilk ve en önemli basamağıdır. 
 Akut lösemi hastanın vücudunda bu olumsuz biyolojik etkilerinin yanı sıra, hastada ve yakın 
çevresinde yine olumsuz psikolojik etkilere de yol açar. Bütün bunlar göz önünde tutulacak olursa akut 
miyeloid lösemili hastalarda tedavi çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Burada hastayı bilgilendirme ve tedavi 
için olurunu almak, tedavinin tasarımı, uygulama planı, komplikasyonların önlenmesi ya da tedavisi ve 
gereken konsültasyonların belirlenmesi hem iç hastalıkları ya da pediatrinin, hem de hematoloji uzmanının 
bilgi ve deneyimini gerektirir. Hastanın ve yakınlarının hastalık, tedavisi, yan etkiler, ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi mutlaka gereklidir ve bu işlem hastanın tedaviye uyumunu da 
kolaylaştırır. Ayrıca imzalanmış onayının alınarak saklanmasının hem etik yönden hem de hukuksal 
yönden önemli olduğu unutulmamalıdır. AML tanısı konmuş çok ileri yaşta ve diğer bazı hastalıkları olan 
hastalar, ve kan almayı reddeden hastalarda standart sitotoksik ilaç tedavisi yapılması olası görülmeyebilir. 
Bu hastalarda destekleyici tedavi uygulanabilir.  Sadece ileri yaş tedavi kararını olumsuz olarak etkilemez. 
Akut miyeloid löseminin tedavisine karar vermeden önce şu basamakların bilinmesi gereklidir: 
 

 -AML tanısı mutlaka çevre kanı ve kemik iliğinin mikroskopik değerlendirilmesi ile koyulmalıdır. 
Bundan sonra immunofenotipleme, sitogenetik ya da moleküler biyolojik incelemeler için örnekler 
alınmalıdır. Bu ikinci incelemeler tanıya ve prognozu belirlemede yardımcı incelemelerdir. Hastalarda 
performans durumu ve risk değerlendirmeleri en başta yapılmalı, tedavi buna göre tasarlanmalıdır. Tablo 
1’de risk değerlendirmesi özetlenmiştir. 

 
Tablo 1. AML’li hastalarda risk değerlendirmesi        
Yaş (>60 yaş olumsuz etki) 
Kötü performans durumu (tedaviden önce) 
Başlangıç lökosit sayısı  (> 20,000/mm3 ise olumsuz etki) veya artmış LDH değeri 
AML alt tipi 
Karyotip verileri (iyi prognozlu, kötü prognozlu ve standart risk taşıyan grupların belirlenmesi) 
Diğer tıbbi özellikler 
Mantar infeksiyonu kuşkusunda: toraks ve karın BT incelemeleri 
Hematolojik ve biyokimyasal testler yanısıra pıhtılaşma testleri de yapılmalı (santral kateter takmadan 
önce yapılmalıdır) 
Kalb hastalığı öyküsü varsa ekokardiyografi        

 
 -AML tedavisi multidisipliner yaklaşıma sahip merkezlerde ve klinik çalışmalar kapsamında 
yapılmalıdır. Bu merkezde yeterli alt yapı olmalı bulunmalı, Kemik iliği transplantasyon ünitesi ve 
infeksiyon hastalıkları bölümleriyle sıkı işbirliği yapabilmelidir. Tedavi planı tablo 2’de özetlenmiştir. 
 -AML’nin yeni ortaya çıkmış (de novo) ya da bir başka habis hastalığın ilerlemesinden ya da 
tedavisinden sonra ortaya çıkmış (sekonder) olup olmadığı araştırılmalıdır. Sekonder AML örnekleri olarak 
miyelodisplastik sendromdan transformasyon, kronik miyeloproliferatif bir hastalıktan transformasyon, ya 
da hematolojik olmayan habis bir hastalığın tedavisinden sonra ortaya çıkmış AML sayılabilir. Sekonder 
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AML genellikle yaşlı hastalarda daha sık görülür, tedaviye kötü yanıt vermesi ve prognozunun kötü olması 
nedeniyle yeni ortaya çıkmış AML’den farklılıklar gösterir. 
 -AML’nin bir özel tipi olan akut promiyelositik lösemi tedavisinde bir retinoik asid türevi olan 
ATRA (all trans retinoik asid) özgül etkisinden dolayı başarıyla kullanılır. Bu tipin tedavisi farklılıklar 
gösterir ve başka bir bölümde ele alınacaktır. 
 
 Tablo 2. AML’de tedavi planı        

Tedavi küratif amaçla yapılmalı 
İndüksiyon ve konsolidasyon olmalı 
Allojeneik KİT adayı olan hastalar indüksiyonun erken döneminde saptanmalı 
Küratif tedaviye uygun olmayan hastalara destek tedavisi uygulamalı. Bu hastalar: 
 -kötü performans 
 -ek morbiditesi olan hastalık varlığı 
  -ileri yaş 

________________________________________________________________________  
        
 

 Akut miyeloid lösemili hastaların tedavisi çok yönlü olup bunlar sırasıyla başlıca üç grupta 
sıralanabilir:  
 -Genel önlemler ve hazırlıklar 
 -Komplikasyonlar ve sorunların tedavisi 
 -Kan hücresi desteği tedavisi 
 -Sitotoksik ilaç tedavisi 
  
 Genel önlemler ve hazırlıklar. Hastalara infeksiyonların önlenmesi için bilgiler verilmelidir. Çiğ 
sebze ve meyve yememeleri, odada toz tutacak eşya tutulmaması, çiçek sokulmaması sağlanmalıdır. 
Hastalara el temizliğinin çok önemli olduğu, nasıl yapılması gerektiği iyice anlatılmalıdır. Hastalar tam 
remisyon sağlanıncaya kadar ziyaretten izole edilmelerine dikkat edilmelidir. Hastaya yapılacak her türlü 
enjeksiyondan önce cilt  pavidon-iyod çözeltisi ile temizlenmelidir. İlaçların uygulanması için iyi bir damar 
yoluna gereksinim vardır. Bunun için santral vena kateteri tercih edilmelidir. Kateterin gerekli bakımı bu 
konuda eğitim almış bir hemşire tarafından yapılmalıdır. Sitotoksik ilaç tedavisine başlanmadan önce 
lökosit sayısı 20,000/mm3’den fazla olan veya serum ürik asid düzeyi 7 mg/dl’den fazla olan hastalarda 
allopurinol 300 mg/gün başlanmalıdır. Allopurinolun allerjik dermatite neden olabilmesi nedeniyle, bu 
değerleri göstermeyen hastalarda allopurinol kullanılmasına gerek yoktur ve sadece hidrasyon yeterlidir (= 
idrar miktarı >150ml/saat).  

                 Tablo 3. AML tedavisinde karşılaşılabilecek bazı sorunlar   
• Kanama  (trombositopeni, yaygın damariçi pıhtılaşması) 
• İnfeksiyon 
• Tümör erimesi sendromu 
• Lökostaz 
• Mukozitis (infeksiyon, beslenme zorluğu) 
• Hiperürisemi 
• Hiperpotasemi veya hipopotasemi 
• Karaciğer işlev bozuklukları (sitotoksik ilaçlar) 
• Böbrek yetersizliği (antimikrobiyal tedaviler) 
• Oral beslenememe 
• Ototoksisite 
• Nörotoksisite 

 __________________________________________________________ 
 Komplikasyonların tedavisi. AML’li hastalarda tanı sırasında ya da tedaviler sona erip hasta 
düzelene kadar birçok komplikasyonlarla karşılaşılabilinir. Bu komplikasyonlar  ve sorunlar Tablo 3’de 
özetlenmiş olup, bunların erkenden tanınması, önlem alınması ya da tedavileri gereklidir.  
 Kan hücresi desteği tedavisi.  Kemik iliği yetersizliğine bağlı anemi, trombositopeni ve 
genellikle nötropenisi olan AML’li hastalar, remisyon indüksiyonu tedavisinden sonra daha da sitopenik 
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olurlar. Gerek başlangıçta gerek kemoterapiyi izleyen dönemde trombosit ve eritrosit süspansiyonlarıyla 
destek tedavisi yapılmalıdır. Bu tedavide hedef kan hemoglobin yoğunluğunun ve trombosit sayısının 
normale çıkartmak olmamalıdır. Hemoglobin düzeyinin koroner kalb hastalığı olan hastalarda 9 g/dl 
üzerine, olmayanlarda ise 7,5 ile 8,5 g/dl arasında tutulması yeterli olur. 
  
 Sitotoksik ilaç tedavisi. Bu tedavi başlıca remisyon indüksiyon tedavisi ve sağlanan remisyonun 
nüks olmadan sürdürülebilmesi için remisyon sonrası tedavileri olarak iki aşamadan oluşur.  
  
Remisyon indüksiyonu tedavisi: AML’de uzun süre hastalıksız sağkalım ya da şifa elde etmenin birinci 
basamağı (ön koşulu) tam remisyonun  sağlanmasıdır. Diğer habis hastalıklarda kemoterapi ile elde edilen 
parsiyel yani kısmi remisyonun AML’de prognoz yönünden olumlu etkisi olmadığı iyi bilinmektedir. 
Birden fazla ilacın birlikte uygulanmasıyla yapılır. Amaç lösemi hücrelerinin kemik iliğinde 
saptanamayacak düzeye indirilmesi ve normal hematopoiezin sağlanmasıdır. Bu düzey matematiksel olarak 
ifade edilecek olursa, tanı koyulduğunda vücutta 1012 adet olan lösemi hücresi tam remisyon sağlandığında 
ise 109 adet veya daha düşük sayıdadır. Standart indüksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar sitozin arabinozid 
(ara-C) ve antrasiklin kombinasyonudur. Antrasiklin olarak daunorubisin standart ilaçtır. Diğer antrasiklin 
ya da antrasendion grubu ilaçlar olarak idarubisin, mitoksantron ve daha seyrek olarak amsakrin, 
aklarubisin de kullanılmaktadır. İlaca direnç gelişmesi idarubisin ile daha az olmaktadır. Miyelosupresyon 
daha güçlü ve uzun süreli olduğundan 65 yaşın üzerindeki hastalarda bu durum göz önünde 
bulundurulmalıdır. Diğer antrasiklinlerle alınan sonuçlar standart doz daunorubisinden daha iyi düzeydedir. 
En sık uygulama biçimi “3 + 7” şeklinde gösterilen rejimdir. Burada 3, üç gün üst üste uygulanan 
antrasiklini; 7 ise yedi gün süreyle uygulanan ara-C’ yi ifade eder. Her iki ilaç da aynı gün uygulanmaya 
başlanır. Standart uygulama şekli ve dozlar şu şekildedir: 
 -Antrasiklin tedavisi: daunorubisin 45-60 mg/m2/gün, veya idarubisin 12 mg/m2, veya 
mitoksantron 10 mg/m2, intravenöz bolus olarak, (3 ardışık gün) 
 -Ara-C tedavisi: 100 veya 200 mg/m2, devamlı intravenöz perfüzyon, (7 ardışık gün) 
Tablo 4’de AML remisyon indüksiyonu tedavisi için kullanılan bazı örnekler verilmiştir. İndüksiyon 
tedavisi ile 60 yaşın altındaki hastalarda %60-80 oranında tam remisyon elde edilir. 60 yaşın üstünde bu 
oran %50 civarındadır. İndüksiyon tedavisinde Ara-C’nin yüksek dozlarda kullanılmasının toksisiteyi ve 
buna bağlı ölüm oranını artırdığı, remisyon oranlarında bir değişiklik yapmadığı gösterilmiştir. 
Hematopoietik büyüme faktörlerinin kullanımının da genellikle yarar sağlamadığı bildirilmiştir. 

 
Tablo 4. Akut miyeloid lösemide kullanılan indüksiyon tedavisi örnekleri   

 
 ■     Daunorubicin    (45-60 mg/m²)(1,2,3. Günler) 
        Cytosine arabinoside ( 100-200 mg/m²)(1-7 gün)       (3+7)  

 
■     Mitoxantrone  12 mg/m² 

Cytosine arabinoside                                 “                 
  

■     İdarubicin  12 mg/ m²                      “                  
Cytosine arabinoside 
 

■      Antrasiklin + Etoposide (100 mg/m², 5 gün)        
 

■     Mitoxantrone  (10 mg/m², 5 gün)  
       Orta doz Cytosine arabinoside (1 g/m², 3 gün)    

_____________________________________________________________  
 
 Remisyon indüksiyonu tedavisi ile tam remisyon geç sağlanan hastalarda hastalıksız sağkalım 
süresi daha kısa olmaktadır. Birinci indüksiyon tedavisiyle tam remisyon sağlanamayan hastalara ikinci kez 
aynı tedavi verilmelidir. Bu hastalarda tam remisyon oranı daha düşük olmaktadır. Bu nedenle yüksek riskli 
sitogenetik anormallikler saptanan veya sekonder AML’ li hastalarda ikinci indüksiyon tedavisini tekrar 
vermek yerine başka tedaviler veya allojeneik hemopoietik kök hücre transplantasyonu seçilmelidir. 
 
                     ______________________________________________ 
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Remisyon sonrası tedavileri: Tam remisyonun sağlandığı ,yani, iyi değerlendirilebilir hücresellikte kemik 
iliği aspirasyonunda blast oranının %5’den az olduğu, çevre kanının düzeldiği ve varsa ekstramedüller 
tutulum bulgularının kaybolduğu AML’li hastalarda, vücutta toplam lösemik hücre sayısının 1012’den 109’a 
veya daha aza indiği bilinmektedir. Bundan sonra ek bir sitotoksik tedavi yapılmazsa hastaların %100’ünde 
nüks olmaktadır. Remisyon sonrası tedaviler değişik yoğunlukta tedavilerdir ve bunlar Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tabloda görülen idame tedavisi dışında kalan tedavilerin her biri konsolidasyon tedavisi 
çeşitidir. Transplantasyon yüksek ya da orta derecede risk faktörleri taşıyan ve aynı zamanda HLA uygun 
vericisi olan hastalarda düşünülmelidir. Buna karşılık t(8;21), inv (16), t(15;17) gibi sitogenetik yönden 
elverişli özellikler gösteren AML’li hastalarda ilk remisyondayken miyeloablatif transplantasyon tedavisi 
genellikle önerilmemektedir. İdame tedavisi olarak ayda bir verilen hafif ya da güçlü miyelosupressif 
etkileri olan çeşitli tedavi örnekleri önerilmektedir. Bu amaçla bazı merkezlerce ayda bir 5 gün süreli ve 
düşük dozda 6-tioguanin ile birlikte ara-C kullanılmıştır. Ayda bir 5 gün standart doz ara-C’ye ek olarak 
antrasiklin veya siklofosfamid ekleyen merkezler de vardır. İdame tedavisinin kullanımı birçok tedavi 
klavuzunda rutin bir yer almamış olmakla beraber, Büchner ve ark. nın 14 farklı çalışmadan çıkardıkları 
sonuç, konsolidasyon tedavisinden sonra idame tedavisi uygulanan hastalarda en uzun hastalıksız sağkalım 
beklentisi olacağını (hastalıksız sağkalımı 4. ve 5. yıllarda %35 ve %42 olmak üzere) ortaya koymuştur. Bu 
tedaviyle hastalıksız sağkalımın uzadığı, ancak bazı çalışmalarda genel sağkalıma etkisi olmadığı 
bildirilmiştir.  
 
Tablo 5. Remisyon sonrası tedavileri    
Konsolidasyon tedavisi (intensifikasyon tedavisi) 
Otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonu (OHKT) 
Allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (AHKT) 
İdame tedavisi       
 
Konsolidasyon tedavisi hemen hemen tüm remisyona giren hastalara uygulanır. Bu amaçla değişik rejimler 
kullanılmıştır. Bu rejim indüksiyon tedavisinde uygulananın aynısı olabileceği gibi daha az ya da daha çok 
yoğunluktaki dozlarda da kullanılmıştır. Bu tedavilerden yüksek doz ara-C (YDAC) tedavisi hastalıksız 
sağkalımı en yüksek oranda sağlamaktadır. Değişik ara-C dozlarını kullanarak karşılaştırmanın yapıldığı 
bir çalışmada yüksek doz ara-C tedavisiyle 4 yıllık sağkalım %42 oranında, daha düşük dozlarda (400 mg 
ve 100 mg/gün x 5 gün) kullanıldığında ise bu oran sırasıyla %29 ve %19 olarak bulunmuştur. Bu nedenle 
bugün için yüksek doz ara-C tedavisi ile yapılan konsolidasyon en etkili olarak gözükmektedir. Kullanılan 
ara-C dozları 3 g/m2 bir saat içinde intravenöz yolla, 12 saatte bir ve toplam 12 doz şeklindedir. Bu 
konsolidasyon tedavisinin toplam ne kadar yapılması gerektiği hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber , 
60 yaş altı hastalara uygulanması ve toplam 4 kez yapılabileceği bildirilmiştir. Tedavinin serebellar 
toksisitesi ve %10’a varan mortalitesi olduğu unutulmamalıdır. Karşılaştırmalı tedavilerin yapıldığı bir 
çalışmada,  YDAC tedavisi alan hastalarda lösemi nüksü başlıca sorun olmakta (%61), remisyonda iken 
hasta ölümü düşük oranda (%3), 4 yıllık sağkalım ise OKHT ve AKHT sonuçlarından anlamlı bir farklılık 
göstermediği bildirilmiştir.  
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