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ÖNSÖZ 

Birinci Lenfoma panelinden tam 5 sene sonra ikincisinde top
landı. Bu kısa devrede, malign lenfomaların gerek teşhis ve ge
rekse tedavisinde önemli ilerlemeler yapıldı. Bilhassa kemoterapi
deki yeni usuller lenfomaların tedavisinde esaslı değişmelere sebep 
olmuştur. işte bunları göz önünde tutarak 2 nci lenfoma panelinin 
toplanmasını uygun bulduk. Öyle ümid ediyoruz ki, bu monografi 
inancımızın doğruluğunu gösterecektir.' 

Prof. Dr. A. Tevfik Berkman 

2. lenfoma Paneli 
Başkanı 

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy 

2. Ienfoma Paneli 
Sekreteri 

Panel II - l 





TAKDiM KONUŞMASI 

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı 

Sayın Başkan, Sayın davetliler, değerli meslekdaşlarım, 

M align Lenf amalar konusunda 25/ V /1966 tarihinde tertiple
miş olduğumuz ilk panelden sonra, bugün 12/ III/ 1971 tarihinde 
bu ikinci toplantıda tekrar buluşuyoruz. Bu. konuda gerek teşhis 
gerek tedavi bakımından birinci panelde geniş bilgiler verilmiş
tir. Konuya katkıda bulunan arkadaşlarımızın, aktüel meseleleri 
yansıtmada ve şahsi çalışmalariyle alana ışık tutmada, büyük ça,.. 
baları olmuştur. Hepimizi yakından ilgilendirmiş ve faydalandır
mış olan birinci panelden sonra acaba bu ikinci toplantı neler 
getirmektedir? 

Konuların değerlendirilmesinde şu sarı.uca varılabilir sanıyo

rum? 

Bu ikinci panelimiz, .genişliğine etudü yapılmış olan ilk ça
iışmalara kıyasla, daha derinliğine inme amacı taşıyan bir ça
badır. 

Malign Lenfomalar konusunda böylesine değerli bir çalışma
yı ortaya koyacak olan meslekdaşlarıma başta Sayın Prof. Dr. 
A. Tevfik Berkman olduğu halde şimdiden tebriklerimi sunarken 
dinleyici; olarak katılmak lutfunda bulunanlara, konuya verdikle
ri önem ve panelimizi değerlendirmekte olmaları nedeniyle te
şekkürlerimi bildirir hepinizi saygıyla selamlarım. 

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Safa Karatay 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. A. Tevfik BERKMAN • • 

Sayın arkadaşlarım, 

25/Mayıs/1966 da, Birinci Malign Lenf oma panelini tertiple
miştik. Amacımız Malign Lenfoma konsepsiyonunu, histolojik ve 
klinik klasifikasyonlan ile, teşhis ve tedavi alanlarında elde edil
miş bulunan son gelişmeleri inceliyerek, her bir tedavi disiplininin 
yerini belirtmek olmuştu. 

Bugüne kadar geçen beş yıl içinde malign lenfomaların teşhis 
ve tedavi disiplinlerinin uygulanmasında, daha çok önemli tec
rübe ve gelişmeler kayıt edilmiştir. Malign lenfomalar hakkında 
yeni istatistik etüdler yayınlanmış, yeni tecrübe ve müşahadelere 
ait literatür yayınları artmış, klinik ve histolojik klasifikasyonda 
bazı özellikler anlaşılmıştır. 

Lenfografi ve sintigrafi etüdleriyle, klinik klasifikasyon ve 
stad-tayini, daha presiz yapılabildiği gibi, histolojik klasifikas
yonda-Hodgkin granuloma ve para-granulomalar hakkında yeni 
görüşler, para-granulomaların stad-I. Hodgkin'e tevafuk ettiği 

ve bunların Hodgkin sarkamaya transistionlan ve kemoterapi et
kisi ile sarkomatöz-transisiyon arasındaki ilişikler gibi yeni gö
rüşler ortaya atılmıştır. Ve para-granulomaların prognozlan hak
kındaki düşüncelerde değişmiştir. 

Diğ·er taraftan bütün dünya ülkelerinde belirli bölgelere gö
re, maligne lenfoma tiplerinin, coğ-rafi-dağılış farkları, ve hatta 
belirli bölgelere göre vucuddaki dağılışlarında- da bazı farkların 
mevcudiyetinin anlaşılması1 kanserde olduğu gibi, burada da dün
ya çapındaki coğrafi-patoloji araştırmalarının ehemmiyetini or
taya koymuştur. 

• İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Kürsüsü, Çapa, İstanbul 
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6 .A.. Berkman 

Bu süratle, malign lenfomalarda cerrahi, tedavi radyoterapi 
ve kemoterapi alanındaki yeni denemeler, ve çeşitli kombinasyon 
metodlan yanında, epidemiolojik-araştırmalarda ehemmiyetli bir 
yer almağa ba§lamıştır. 

Bugün lokal cerrahi, ve radyoterapi yanında, profila tik loko -
rejional, yada total-ışınlama ıendikasyonları daha iyi precise edi
lebilmektedir, ve tamamlayıcı kemoterapi fonksiyonu üzerinde da
ha fazla durulmaktadır. Ve malign lenfomalarda, özellikle Hodg
kin granulomalarda kemoterapinin yeri daha iyi anlaşılmış bulun
maktadır. Ve (Stade: I - II) vak'alarda kemoterapi problemleri, ve 
konstitsyonal semptomlar muvacehesinde kemoterapinin endikas
yon problemleri ile, sitostatiklerle profilaktik-tedavi problemleri 
üzerine yeni düşünceler ortaya atılmıştır. Ve nihayet bugün da
ha uzun bir surviden ve hatta kürden bahs etmek mümkün ol
muştur. 

Bu sonuçlan belirtmekle, bu tip tümörlerde gerçek ve olum
lu bir savaş dönemine girmek üzere oldu~umuzu anlıyoruz. An
cak bu savaşın gerektirdiği organizasyon sisteminin, tümör klinik
lerinin-kurulması, radyoterapist, hematolojist, cerrah vıe anatomo 
patolojist ve radyolojistlerin ekip halinde çalışmalarının ehem
miyetini daha iyi anlıyoruz. 

Böyle gurup çalışmalarının yeterince değerlendirilmesi ba
kımından yapılacak çok şeyler vardır. Fakat her halde proble
min anlaşılması ve bu çalışmaların planlanması i 1 k h a r e k e t 
noktasını teşkil eder. Gerçekden bugün huzurunuzda toplanmış 
bulunan panelist gurubu, memleketimizin muhtelif Üniversite -
Fakültelerinin temsilcilerinden teşekkül etmiş bulunmaktadır; 

Bununla memleketimizde, lokal-klinik organizasyonları yanında, 
coğrafipatoloji, dolayısiyle epidemioloji araştırmalarınıda değer

lendirmek üzere, her bir lokal organizasyonların, müşterek - ça
lışmalarının eheınnµyetini belirtmek istiyonl2. 

Bu süretle maliğne lenfoma anlayışında, ve çalışma sistemin
de beraberlik, maligne - lenfoma tedavisinde müşterek ve memle
ket çapında disiplin, ve coğrafi patoloji bakımından epidemiolo
jik araştırmaların yapılması, ve diğer kültür memleketleri ile 
memleketimiz arasında, bu alanda, union halinde çalışma imkan
larının hazırlanması, başlıca amacımızdır. Ve gelecek panelimi
zin bu anlamda yapılmasını temen..-rıi ederim. 



Açış Konuşması 7 

Bugünkü panelde, konuşmacılar bu yeni görüşler açısından 
memleketimizde malign lenfomaların klinik ve anatomo-patolo
jik incidence'leri üzerinde orjinal çalışma sonuçlarını, ve bu has 
talığın teşhis ve tedavisi ile ilgili yeni görüşleri ve gelişmeleri ve 
şahsi tecrübe ve müşahadelerini belirtmeğe çalı~acaklardır. Bu 
süretle gurup çalışmalarının lüzumunu, artık tartışma konusu ol
maktan çok ileri bir aşama noktasına gelmiş olduğunu, tümör 
kliniklerinin lüzumunu daha iyi takdir edeceksiniz. 

Panelistlerin bu noktada birlik olduklarından eminim ve 
ümid ediyorumki sayın dinleyicilerimizde onlara katılacaklardır. 

Panelimizin takdim konuşmasını lütfetmiş bulunan Sayın 

Dekanımız Prof. Dr. Safa Karatay ve panel organizasyonunda gö
rev almış bulunan çok sayın arkadaşlarıma . ve panelimize katılmış 
bulunan sayın misafirlerimize teşekküllerimi arzeder, ve panel
in başarılı olmasını dilerken, sayın misafirlerimizin de kıymetli 
kontribusiyon'larını rica ederim. 

Sözümü bitirirken, panelimizi rahatca yapmakta olduğumuz 
bu lokal ve bugünkü ö ğ l e y e m e ğ i ile çalışma saatleri ara
sındaki çay masraflarını kabul etmiş bulunan Hataş firmasına ve 
her birimize birer el çantası hediye etmiş bulunan Roche - firma
sına huzurunuzda teşekkür ederim. 

Hepinizi saygı ile selamlıyor ve II nci malign - lenfoma pane
lini açıyorum. 

Panelimizin şeref konuşmasını sayın Ord. Prof Arif İsmet Çe
tingil lütf edeceklerdir. Teşekkür ederim. 



SECOND L YMPHOMA PANEL 

Opening Address by Prof. A. Tevfik BERKMAN 

Worthy Colleagues, 

. We assembled the first malignant lymphoma panel in May 
25, 1966. Our ai.In was to discuss the concept of malignant lymp
homa, its hystological and clinical cla.ssification, to study recent 
evolutions achieved in its diagnosis and treatment and to state 
the place of each therapy discipline. 

During the four years that elapsed until today, much more 
important experiments and developments were achieved in the 
diagnosis and the regulation of the enforcement of therapy discip
line. New statistical analysis conceming the malignant lymhoma 
were published, literature publications about new experiments and 
observations increased, some peculiarities in clinical and hysto
logical classifications were better understood. 

With lymphangiographic and scintigraphic examinations clini
cal cla.ssification and stage determination were more precisely ac
hieved, whereas new concepts in hystological classification concer
ning Hodkin granuloma and paragranuloma with inclusion of pa
ragranuloma into stage 1 Hodgkin's disease and its transformation 
into Hodgkin's sarcoma, and also the relationship between sarco
matous transition as a result of chemotherapeutic effect were put 
forth. Thoughts about prognosis of paragranuloma.s were also 
eh an ged. 

On the other hand in all the countries of the world, in cer
tain regions it has been understood that malignan~ lymphoma 
types show geographic distribution differences, moreover in cer
tain areas localisation of the disease in the body some diff erene es. 
Just as it is in cancer, here too importance of world wide geog
raphical pathology studies were demostrated. 

-8-



Secoııd Lı'lflphoma Panel 9 

Accordingly in malignant lymphomas, besides experiınents 

in the fields of surgical therapy, radiotherapy chemotherapy and 
various combination methods, epidemiotogical investigations star
ted to occupy a prominent place. 

Today, aside from local surgical and radiotherapeutic t reat
ments, prophylactic loco-regional or total irradiation indicatiins are 
more precisely administered and the function of complemantery 
chemotherapy is much more emphasized. In malignant lymphoma 
especially in Hodgking's granuloma place of chemotherapy is better 
undıerstood. New ideas have been expressed in stage 1 and 2 cases 
such as chemotherapy problems in presence of constitutional symp
toms, chemotherapy indication problems and prophylatic t reat-
ment problems with chemotherapeutic agents are being discus
sed. Finally today it has been possible to speak of longer survival 
or cures. 

By expressing these conclusions, we are realising that we are 
entering an era of more effective and complete fight in the mana
gement of this type of tumours. However this fight necessitates or
ganisation of a system in the from of tumor clinics, and thus the 
importance of close collaboration of radiotherapist, haematologist, 
surgeon, pathologist and radiologist in team work is better un
destood. 

Much has to be done for sufficient evaluation of the works 
of such teams, however understanding this problem and planning 
of this team work is the first departure point. Actually paneliste 
assembled today in your presence consist of representitives of 
various university faculties of our country. By pointing this fact 
I would like to draw your attention to importance of geographical 
pathology aside from local clinical organisation, and thus the need 
f or combined investigation of each local organisation in epide
miological studies. 

In this way our aim in the concept of malignant lymphoma 
is close cooperation in working and countrywide accepted discip
line in the treatment of malignant lymphoma and ınstitution of 
epidemiological invıestigations concerning geographical pathology 
and lastly search of possible cooperation between our country 
and other countries of different cultures in making union in this 
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field. And I would like to express my hope that the next panel 
should be assembled in the spirit of achieving this goal. 

In todays panel, in the light of newer concepts speakers shall 
present results of original studies concerning clinical and anato
mo - pathological incidences of malignant lymphoma in our 
country. They will try to explain new methods and developments 
in the diagnosis and treatment, their personal experiences and 
observations. Thus the need for group studies will be better un
derstood by those present, and the importance of tumour clinics 
shall emerge not as a subject for discussion but as a necessity. 

I am certain that panelists are in agreement on this point 
and I hope that those present shall join them in approval. 

I hereby extend my sincere thanks to our Dean, Professor 
Safa Karatay who kindly delivered the introductory speech to our 
panel. I also thank my worthy colleagues who have volunteered 
in the organisation of our panel and who showed their interest 
by participating in our panel. Wishing success to second malig
nant lymphoma panel I also request from our guests to extend 
their views and their contributions to our panel. 

ln your presence I thank the HATAŞ firm for their assistan
ce in accepting to undertake the costs of securing this place for 
our undisturbed work, for serving the teas and Iunch in between 
our panel. I also thank ROCHE firm who have thoughtfully pre
sented the hand bags as a gift to each of you. 

I respectfully greet ali those pres€:nt and declare open the 
second malignant lympoma panel. 

The honorary speech of our panel shall be kindly given by 
Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil. I thank you. 



MALIGN LENFOMALARIN, MALIGNITELER İÇiNDE 

YERi VE BURKİTT LENFOMASI 

Ord, Prof. Dr. Arif İ. ÇETİNGİL * 

Hekimliğ-in yirminci yüzyılında çok büyük ilerlemeler yap
tığı, ve bir çok hastalıkların tedavisinde büyük başarılar elde et
tiği memnunlukla görülmektedir. Bilhassa microorganismaların 

etkili olduğu ve insanların büyük bir kısmında daima epidemiler 
yapan, genel sağlığı tehdit eden birçok hastalıklar bu gün artık 
patologik kadrodan hemen silinmiş gibidir. 

Memleketimiz noktasından da bu hastalıklar gurubuna karşı 
mücadele tam bir başarı ile neticelenmişdir. önceleri Anadolunun 
her tarafında yaygın bir halde bulunan sıtma, bu gün tamamen 
ortadan kalkmışdır. En korkunç telakki edilen verem de çok azal
mış ve artık tehdit edici mahiyetini tamamen kaybetmiştir. 

Buna mukabil kanser problemi henüz hal edilememişdir. Mu
sap olan insanları daima ölüme sürükleyen bu neoplastik proces 
un, mahiyeti henüs tam olarak aydınlatılmadığı gibi, tedavisinde 
de, tam bir başarı elde edilmemiştir. 

Kanser hemen her organda değişik incidence da kendini gös
termekte, ancak, örneğin, derideki loca1isationunda olduğu gibi, 
bir kısmı Sirurgikal ve ya radiotherapie ile tam olarak iyileşdire
bilmektedir. 

Kadınların meme kanseri, erken teşhis edildiği takdirde, ol
dukça kati olarak tedavi edilebilmektedir. Erkeklerde akciğer 

kanseri ise, daima mühlik olarak sonuçlanmaktadır. Şüphesiz bu
rada yavaş ilerleyen ve hızlı süren cinsler de, tedavi şansında de
ğişiklik göstermektedir. 

Maligne tümör ile lymphoma arantısı: bütün analigne tümörler 
de, değişik memleketlerde farklı olmakla beraber, ortalama olarak 

* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2. İç Hastaltkları Kürsüsü, Çapa, İstanbul. 
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12 A. İ. Çetingil 

malign tümörlerin 2.1 % i, Japonyada 2 %. Hindistanda 2,3 % 
İngilterede 2.8 %, lsveçde 3.6. %, Norveçde ise 4.2. % unu Lymp
homalar teşkil etmektedir. Şu halde en düşük Japonya, en yük
sek Norveç de tesbit edilmiş demektir. Bunun nedeni hakkında 
kesin bir hükme varmak imkansızdır. 

Kanser vakaları daha ziyade cerrahi kliniklerinde ve radio
logie enstitülerinde toplanırlar. İç hastalıkları klinikleri ancak 
ilaçla tedavisi mümkün olan vak'alarla meşgul olurlar. Bundan 
dolayı lenfomalar iç hastalıkları kliniğinin en fazla görülen 
maligne tümörleıini teşkil ederler. Lemfoma, lenf gaglionları
nın autochtone Malign prosesleridir. Lenf ganglionları ayrıca, di
ğer bir çok infeksiyöze sebeplerle ve diğer organlardaki maligno
maların metastasları ile de musabiyet gösterirler. 

Lenf sistemi filogenetik olarak ancak hayvanların ileri evolu
tion devresinde teşekkül etmektedir. İlk lenf yolları amfibilerde 
görülmektedir. Kuşlarda lenf hücreleri görülmekle beraber gang
lionlar pek azdır. 

Lenf sistemi memeli hayvanlarda tam teşekkül etmiştir. Onto
genetic devrede de lenf genglionları intra-uterin hayatın üçüncü 
ayında teşekkül etmeğe başlamakda, ve ganlion ancak lenf da
marlarının teşkil ettiği sponjiox bir dokudan ibaret bulunmakta
dır. Çocuk doğarken de lenf dokusu henüz tam olarak teşekkül et
memişdir. Bilhassa imnunolojik reaksiyon kabiliyeti henüz da
ha olgunlaşmamışdır. Bu suretle antikor yapma fonksiyonu henüz 
mevcut değildir. Lenfatik doku ancak 12 - 15 yaşlarında, yani 
thymusun involutionundan sonra tam olarak teşekkül etmekte
dir. 

Klasfikasyon: Malign lenfomalar dört gurupta mütalaa edilir. 

1. Hodgkin, 

2. Lenfosarkoma, 

3. Retihulum hücreli sarkoma, 

4. dev follikullüler lenfoma. 

bunların raslanma ve yaş ile olan ilgileri değişikdir. En çok Hodg
kin tipi görülmekde, diğerleri daha ileri yaıılarda, fakat Hodg
kine göre, daha seyrek insidens göstermektedir. 



Malign Lenfoma ve Burkih Lcnfoması 13 

Bostonlu iki hekim, Jackson ile Parker 1947 senesinde Hodg
kin'i, Klinik ve histolojik olarak (paragranuloma, granuloma ve 
Hodgkin sarkoma) olarak, üçe ayırmışlardır. Burada seyir, sur
vie ve prognostik, birinciden sonuncuya kadar şiddetini artırmak
tadır. 

Lukes ile Butler ise, 1966 senesinde Jackson-Parkerin Klassi
fikasyonunu, histologik olarak ifade etmişlerdir. 

Lukes-Butler J ackson-Parker 

Lymphocytic predominance -7 Paragranuloma 
diffuse veya nodular---------· 
Nodular sklerosis---·--------ı 
mixed. Cellularity----·------- -7 granuloma 
Lenfositik depletion 

1. diffüz fibrosis ---------
2. Reticular tip 

Rappapport ise maligne lenfomaları yeni bir görüşle, histolo
gik olarak klassifiye etmiştir. 

Histolojide haki1n olan hücre 

Primitif ve reticular hücresi 

Histiocyte 

Histiotcyte ve Iymphocyte 

Lymphocyte hucreli çok az 
differento Lymphocyte 

Differentic lymphocyte 

Yeni nomenklatilr 

Malign lenfoma 
reticulum hücre tipi 
indifferentie 
Malign Lenfoma 
retikkulum hücre tipi 
histiocykaire tipi 
maliguar Iymphoma 
Hodgkin ti-pi 
malign lymphorna 
karı§lk hücreli 
kistiolytaire 
lymphocytique 
malignant lymphoma 
lymphocytiQ tip 
çok az differanie 
tip 
malignant lymphoma 
Lymphocytice tip 
çok iyi differentic 

Eski no11wnklatür 

Büyük hücreli 
Lymphosarcoma 
reticum hücreli 
lymphosarcoma 

büyük hücreli lympho
sarcoma 

lyrnphosarcoma 

küçük hücreli lympho
sarcoma hymphotific 
lympsarcoma 
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follicular Patteru gösteren malignant lymphoma da bu class ji
cati birleşerek ona alımış ve cytologik olarak hususi terimi olan 
follicular sıfatı ilave edilmiştir. 

Burkitt: Maligne lymphoma kadrosunda mutalaası icap eden 
diğer bir hastalık tablosu da, Kampclada (Nigeria) tropik hasta
lıklarla meşgul olan İngiliz hekimi Burkitt tarafından tarif edi
len ve küçük zenci çocuklarının orbite ve maxillalarında lokali
sation gösteren bir sarkomdur. Hiç şüphesiz bu hastalık Burkitt 
den önceleri de o mıntıkada mevcut bulunmakta idi. Nitekim 20. 
yüz yıl başlangıcında Misyoner hekim olarak ugandaya giden Sir 
Albert Cook tarafından da müşahade ve neşredilmişdir. Bu tö
mür Ugandada, 14 yaşından küçük çocuklarda görülen malign 
hastalıkların 50 % sini, Kenya da ise 46 % sini teşkil etmektedir. 
Tamamen orbita ve maxilla dışında, tükrük bezleri achea, nam
zına kalp karaciğer, böbrek, böbrek üstü, medulla spinalis, retro
peritoneal lenf bezleri, over, testis ve bağ-ırsaklarla uzun kemik
lerde de musabiyet göstermektedir. Buna karşı dalak ve perife
rik ganglionlarda hiç lokalizasyon görülmemiştir. 

Yaş: Yaş itibariyle en ziyade 3 - 8 yaşları arasında toplan
makda ve erkeklerde, kızlara nisbetle iki misli fazla bulunmaktadır. 
Hastalık coğrafik olarak Ekvatorun 15 derece kuzey ve 15 de
rece güney kısımlarında da bir iklimde görülmüştür. , 

Bu iklimde senelik ortalama hararet 15 derece olduğu gibi 
yağış da senede 50 cm. civarındadır. 

Bu şartlar sarı humma ve malaryanın en çok raslandığı sa
haya uymaktadır. Bundan dolayı, burada, bu hastalıkların nak
linde rol oynayan sivri sineklerin, Burkitt de de rolü olabileceği 
ihtimalini düşündürmüştür. 

Sivri sinekler, cinslerine göre plasmodium ve sarı huma viru
sunu insana geçirirler. Eurkitt in görüldüğü sahada hakim olan 
sivri sinek anopheies mansonidir. Şu halde Burkitt lenfomasının 
da sivri sineklerle geçen bir virus olabileceği düşünülerek, bu 
hastalıkda virus araşdırmaları yapılmışdır. 

Hakikaten Burkitt de herpes virusu, arbovirus, vaccinia, Rheo
virus ve picorna virusu isole edilmişdir. 

Burkitt tümörü hücrelerinden isole edilen Rheo-virus 3 ile 
sıçanlarda lenf omaya benzer bir hastalık tablosu husule getirilmiş-
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tir, ve Burkitei hastaların kanında rheovirus 3 e karşı antikor 
mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Bununla beraber, bu virusun 
hastalığ·ın hakiki amili veya passeng,er virus olduğ·u hakkında tam 
bir kanaate varılmamıştır. 

Bundan başka hastalıkdan şifa bulanların serumund~, fluo
rescense metodu ile Eurkitt tümörü hücresine karşı da antikor 
mevcut olduğu tesbit olunmuşdur. Bu bulgu, hastalığın, virus 
den ileri geldiğ·ini kabul ettirecek delil olarak öne sürülmektedir. 

Diğer mühim bir nokta da, burkittden şifa bulan çocukların 
serumu ile tedavi edilen iki hastada tümörün gerilediğinin mü
şahade edilmesidir. 

1964 senesinde Epstein ile Barr; Burkitt tümörü hücre kül
türlerinin bir kısmında Herpes virusüne benzeyen partiküller 
elde etmişlerdir. 

Bu virus hakkında yapılan müteakip araştırmalarda, bunun 
mononuclosis infecitiosa etkeni olduğu kanısına varılmışdır. Bu 
virus daima lenfoblastik tipteki hücrelere karşı büyük bir tropism 
göstermekde, diğer hücrelerden hiç bir suretle isale edilmemek
tedir. 

Epstein-Barr virusu bazı mıntıkalarda çok yaygın bulun
maktadır. Afrika'da ·bu viruse karşı erken yaşlarda antikor hu
sule gelmektedir. Afrika'nın bir çok yerlerinde mononucleosis in
fectiosanın görülmemesi bu suretle izah edilmek istenmektedir. 

Burkitt lenfoması olan hastalarda Epstein-Barr virusuna 
karşı hususi bir atikor bulunmakda, ve bu antikor seviyesi, has
ta olmayanlara nisbetle çok yüksek bir derecede görülmektedir. 

Histoloji: Burkitt in histolojik manzarası benigne lenfoma
yı andırmaktadır. Mikroskop sahasında hakim olan hücreler sitop
lazmaları basofil, nükleuslari büyük ve gayet ince bir şebeke ha
lindedir. Bu hücrelerin lenfoid menşeli olduğu hemen kesin ola
rak kabul edilmektedir. 

Oconor ile Davies, bunun l1enfoma olduğu kanısına varmışlar
dır. Bu hücreler sahada üniform bir pattern gösterirler. Bunlar 
olgunlaşmamış hücreleri teşkil ettiğt bir tabakadır. Bunların ara
sında malign olmayan histioisitler de dağ·ınık olarak bulunmakda, 
ve bu manzara gece yıldızlı bir sermaye benzemektedir. Burada se-
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manın koyuluğunu Lenfoid hücre, ve yıldızlarıda histiositler teş
kil etmektedir. 

Giemsa ve Leishman boyaları ile bu tümör hücreleri lenfob
last intibamı uyandırmaktadır. Koyu maviye boyanan dar plas
ma içinde mutat olarak bir çok sudan ofil vaculoller mevcut bu
lunmaktadır. 

Bu suretle histologik ve Cytolojique olarak Burkitt tümörü, 
karakteristik olarak malign olmayan saydam ve köpüklü histiyo
sitleri de ihtiva ede9n, az differentie bir lenfositik lenfoma olarak 
kabul edilmektedir. 

Wright son zamanlarda, yapılan histoslimik muayenelerle, 
histolojik tipin üniform olduğunu, ve Burkitt in klassifikasyon
da lefoma olarak kabul edilmesini desteklemektedir. 

Dalldorf: Burkitt lenf omasını çocuklarda görülen akut len
foblastik laseminin mutad dışı bir manifestationu olarak kabul 
etmektedir. Oconor ile Davies: Burkittli hastalarda terminal 
olarak kanda lösemi belirtileri görmüşlerdir. Nairolide VI George 
hastahanesinde dört Burkitt vakasında leukemia husule geldiği 
müşahade edilmişdir. Şu halde Burkitt de nihai olarak leukemiada 
husule gelmektedir. Lokalize ve solide bir tümörün leukomiaya 
dönmesi şeyanı dikkat bir hadisedir. 

Bilindiği gibi akut lenfoblastik lösemi ve Hodgkin istisna edi· 
lirse, çocuklarda maligne lenfoma çok enderdir. Halbuki Burkitt 
en ziyade 4 - 7 arasındaki çocuklarda görülmekte, süt çocukların
da ise hiç rastlanmamaktadır. Adult yaşlarda ise istisnaidir. 

Burkitt, Avrupa ve Amerikada da sporadique olarak tesbit 
edilmiştir. Yalnız lokalisation itibariyle bazı farklar vardır. Afri
ka dışında görülen vakalarda orbita ve Maxiller nahiyede lokali
sation ancak 20 % olduğu halde, abdominal şekil hakim vaziyet
tedir. 

1967 senesindt? Martz: Burkitt ile çocuklardaki akut leukemia 
arasındaki münasebeti şu suretle izah etmektedir. 

Equatorial Afrikada akut leukemia çok nadirdir. Her iki has
talık aynı sebebe bağlandığı takdirde, hastalık tablosunun deği
şik manzarası, immunite vaziyetinin farklı olması ile kabili izah
dır. 

Burkitt de görülen hücreler: normal bir şahısda antijen sti
mulationu neticesi meydana gelen blastik hücreleri andırmakta-
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dır. Bu hücrelerde, değişik nisbette olarak, onuncu sıradaki Kro
mosomeların, bir veya iki dalında subterminal bir Konstriktion 
görülmektedir. Bu anomali herpes virusu için karakteristikdir. 

Malaryanın Burkitt de oynadığ1 rol hakkında şu mutalaa yü
rütülebir. Malarya lenfo reticular dokunun hiperplasisini mucip 
olur. Hypergamma glabulinemia da antikor yapan hücre ve pre
curseurlerinin devamlı bir antijenik stimulationu neticesi çoğal
ması suretiyle tefsir edilir. Bu çeşit hücrelerin fazla çoğalması 
latente bir virusun süratle çoğalması için müsait bir milieu teşkil 
eder. Epstein-Barr virusu bu hücrelere karşı büyük bir tropisme 
gösterir. Bu virus, hücre kültüründe de, hücrelerin süratli ve sü
rekli proliferationuna sebep olmaktadır. Malaria ve virusun geliş
mesi neticesi, bu hücrelerin daimi çoğalması ile bir tümöral kitle 
teşekkül eder. Organizma, buna karşı kafi derecede bir rejection 
mekanizması ile mukabele edememektedir. 

Bazı sıçanlara antibymplocytic serum şırınga etmek sure
tiyle bazı viruslerin oncogen tesirleri kolaylaşdırılmışdır. Bunun 
sebebi, bu serumun immunopressor tesiri ve lenfoid hücre prolife
rasyonunu stimule etmesindendir. 

Organ transplantationu yapılmış olanlarda anormal derecede 
fazla lymphome görülmesi, immunosuppresion ile lymporeticulai
re dokunun sürekli stimulamunun müşterek etkileri olarak ka
bul edilebilir. Burkitt tümörü, geographik olarak orta Afrika len
fosarkoması veya epidemik lenfosarkoma olarak da isimlendiril
mektedir. 

Hastalığın en göze çarpan klinik manzarası, vak'aların hemen 
yarısında, orbita, maksilla ve mandibula nahiyesinde süratli bir 
tümör teşekkül etmesidir. Fakat bundan başka birçok karın için 
de lokalisasyon yapmaktadır. En fazla musabiyet gösteren organ
lar ise bağırsak ve ovariumdur. Histolojik olarak maligne lenfoma 
omakla beraber thymus lenf bezleri ve kemik iliği musabiyeti çok 
nadir görülmektedir. Bu tumör süratle büyümekde ve tedavi edil
meyen vak'alar altı ayda ölmektedir. 

Tedavi : 

White, lokal kobalt irradiasyonu ile çene tümörlerinde bariz 
bir gerileme müşahade etmişdir. 

Pan~ı n - 2. 
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Alkilasyon yapan ilaçların tesiri dramatik olmakla beraber, 
süreleri çok değildir. Folik asid antagonistleri daha az nisbette 
remission gösterirler. 

ENDOXAN, yüksek dozelerde kullanılmak şartı ile çok iyi 
netice vermektedir. 

DAMAR içi olarak 30-40 mg/ Kg kullanıldığ1 halde medulla 
da hipoplazi görülmemiştir. 

Remission halinde bulunan hastaların serumları diğer has
talarda ehemmiyetli salah husule getirmektedir. Bu hal has
taların serumda antitümoral bir faktör mevcut olduğu kanısını 
uyandırmaktadır. 
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Malign lenfomaların (ML) tüm maligniteler içerisinde yüz
desi % 2-4.2 arasında değ'işmektedir (1). Şöyleki , Birleşik Ameri
kada % 2.1 İngilterede % 2.8, !sveçde % 3.6, Norveçde % 4.2, Ma
caristanda % 2.1, Hindistanda % 2.3, Japonyada % 2 dir. 

1960 - 1970 seneleri arasında !kinci lç hastalıkları hemato~ 

loji seksiyonuna yatarak tedavi gören 152 ML vakasından* _ 100 
Hodgkinli hasta bu yazıda incelenmiştir. Bu vakaların 98 inde 
teşhis histolojik tabloya göre konmuş 2 sinde ise, yüzeysel len
fadenopati olmadığ·ından teşhis, klinik, hematolojik hastalığın 

seyri ile temin edilmiştir. 

Tablo 1 den anlaşılacağı üzere bu 152 ML hastasının 100 
Hogkinli (% 65.9), 30 u lenfosarkomlu (% 19.73) , yine 21 in (% 
13.82) i retikulosarkomlu ve yine 1 vakada ( % 0.66) dev follikü~ 
ler lenfomalı idi. Literatürdeki ML tipleri yüzdeleri birbirinden 
farklıdır. Şöyleki: Gall - Mallorye göre (2) Hodgkin % 37, lenfo
sarkom (LS) % 36, retikulosarkom (RS) % 20 ve dev folikuler 
lenfoma (DFL) % 7 dir. İngilterede Lumba göre 3: Hodgkin % 
68, LS % 19, RS % 6, DFL % 7. Bu bulgular Kanadada, Peter ve 
arkadaşlarına göre ( 4) 1406 vakada: Hodgk % 36, LS % 45, RS % 
19. Hindistan Desai ve arkadaşlarına (1) göre: Hodgk. % 35, LS % 
43, RS % 14, DFL % 1 ve klassifiye edilmemiş lenfoma % 3 dir. 
Yine Modan ve arkadaşlarına (5) göre !srailde 832 vakada: LS % 
23.9 RS % 25, Hodgk. % 23.1 ve DFL % 2.6 ve % 25.4 ise diffe
rensiye edilmemiş ve araştırıcılarına göre ekseriyeti LS olması 

muhtemel ML dır. Bizim 152 ML lık serimizde, Hodgk. yüzdesi 

• İstanbul Üniveı-sitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2. İç Hastal ıkları Kürsiliıii, Çapa, İstanbul 
•• Bu sü re zarfında ayak tan izlediğimiz Hod~kinli hıtstalar bu incelemeye katılmamıştır. 
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50 inin üstünde ve LS ın takriben 3 ve RS in ise 5 mislidir. Diğer 
taraftan Türkiyede bildirilen yüzdeler şöyledir: Berkolun (6) 54 va
kalık serisinde Hodgk. % 68.5, LS % 16.7, RS % 9.3 ve tipi tayin 
olunamayan ML % 5.5 dır. Özyolu 167 çocukda, Hodgk. 76, LS 77 
ve RS 14 bulmuşlardır. Aksu ise (8) 411 ML serisinde: Hogk. % 
37.3, LS % 19.9, RS % 31.8 ve DFL % 4.4 dir. Görüldüğü gibi, bi
zim ML tipleri İngiltere.de Lumbın ve Türkiyede Berkolun serile
rine uymaktadır. Bizim serimizdeki ML tip yüzdeleri Hodgkin in 
Türkiyede diğer ML tiplerine nazaran çok daha sık gözüktüğü in
tibamı vermektedir. Bunun ne derece hakikata yakın olduğu da
ha geniş istatistiklerle meydana çıkabilir. 

Yaş : 100 vakalık Hodgk. serimiz.deki hastaların yaşları 9-72 
arasında değişmektedir. Bu vakaların % 59 unun yaşları % 40 
ın altında idi. Şema 1 den gözükeceği üzere hastalığın en fazla gö
züktüğü yaş 31-40 arasında olup % 21 idi. Daha sonra 4-50 ara
sında % 17 ve 51-60 yaşlarında % 16 olarak gözükmektedir. Bu 
yüzdelere Wintrobe'un (9) bildirdiği yaş yüzdelerine bazı ayrılık
larla az çok uymaktadır. Wintrobe'a göre en sık 20-30 yaşları 

arasında gözükmektedir. Gall ve Mallory (2) e göre 20 yaşından 
önceki yaşlarda % 22 nisbetinde gözükmektedir. Bizim serimiz
de bu bulgu % 23 dür. Desai ve arkadaşları (1) 30-40 yaşları ara
sında en sık bulunduğunu bildirmişlıerdir. Diğer taraftan Bege
mann (10) bunun en fazla 30-50 yaşlarında gözüktüğünü kaydet
miştir. Sonuç olarak: bizim serimizde her yaşda görülmekle 
beraber en fazla orta yaşlarda bulunduğunu (20-50 yaşları ara
sında) belirtmek isteriz. 

Kadın erkek nisbeti : Hodgkinin erkeklerde kadınlardan 
daha fazla gözüktüğünde bütün araştırıcılar fikir birliği halin
dedir. Bu nisbet Rappaport ve arkadaşlarına (11) göre 1 :4.6 ve 
Desai ve arkadaşlarına göre (1) 1 :5.4 ve Özsoyluya göre (7) 1: dir. 
Maalesef bunu bizim serimizde belirli şekilde tespit mümkün de
ğildir. Çünki vakalarımızın 52 si 1967 yılından evvel yalnız er
kek koğuşuna baktığımız devreye aittir. Her iki cinsin yattığı 
sürede, vakaların 38 erkek ve 10 u kadındır. Buna göre bu nis
bet 1 :3.8 dir. 

Hastalığın başlangıç yeri (İnitial site) : 100 Hodgkin vaka
mızdaki hastalığın başlangıç yeri ufak ayrılıklarla, literatürde
kine uymaktadır. Şöyleki: vakaların % 97 sinde hastalığın baş-
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langıç yeri lenf bezleri idi (tablo 2). Bu bulgu Peters ve ar
kadaşlarında (4) % 91, Modan ve arkadaşlarına (5) göre % 91,5. 
Desai ve arkadaşlarında (1) ise % 97.5 dir. Lenf bezinde hastalığı 
başlama bölgesinde ufak farklarla literatürdekine uymaktadır. Şöy
leki: lenfadenopati en fazla cervikal bölgede görülmektedir ( % 56). 
Sağ ve sol boyun lenf bezleri hemen hemen aynı yüzdeyi göster
mektedir ( % 23 ve % 24). Peter ve arkadaşlarının serisinde (4) bu 
bulgu % 64, Wintrobe (9) % 68 dir. Axilla lenf bezlerinde bu nisbet 
% 6 dır. Peters ve arkadaşlarına göre bu % 9. Wintrobe'a göre % 
20 dir. Bu bulgu mediasten lenf bezlerinde bizim serimizde % 3 ol
masına mukabil Peters ve arkadaşlarındakinde ( 4) % 5, Wintrobe'a 
göre (9) % 1.1 dır. Aynı bulgu inguinal lenf bezlerinde bizim seri
mizde % 9, Peters ve arkadaşlarındakinde (4) % 8 ve Wintrobe'un
kinde ise % 11.6 dır. Vakalarımızın ancak, % 3 ünde paraaortik 
lenf bezleri hastalığın başlangıç yeri olmuştur. Bu bulgu Peters ve 
arkadaşlarının serisinde (4) % 4, Wintrobe'a göre, ise % 3.1 dir. 

Genel olarak bizim serimizdeki Hodgkin hastalığının lenf bez
lerinde, başlangıç yeri olmasını ilgilendiren sonuçlar, Peters ve 
arkadaşlarınkine (4) benzemekte, Wintrobe verdiği sonuçlardan 
ayrılıklar göstermektedir. 

Ekstranodal primer yer : retikulosarkom ve lenfosarkomun 
aksine Hodgkinde lenf bezi dışında başlangıç odakları oldukça na
dirdir. Peters ve arkadaşların da (4) bu bulgu % 9. Modan ve arka
daşlarında (5) ise % 7.5 dır. Genç bir erkek hastamızda Hodgkinin 
başlangıç yeri muhtemelen karaciğerdi. Hastalığın ilk bulguları 
önce karaciğ·er absesi intibamı vermiş, fakat laparotomi vakanın 
karaciğer Hodgkini olduğunu göstermiştir. Orta yaşda olan ikinci 
vakada akciğ·er tümörü teşhisi ile thoraks ameliyatı yapılmış ve 
patolojik inceleme Hodgkin olduğunu göstermiştir*. Bu hastada 
yapılan kobalt tedavisinden sonra hasta bir ·sene remission göster
miştir. Bir müddet sonra hepatosplenomegali ve periyodik ateş hu
sule gelmiştir. 3 üncü vakamızda muhtemelen hastalık mideden 
başlamıştır. Şöyleki, hastahaneye yatmadan 4 ay evvel ülsere ben
ziyen mide ağrıları başlamıştır. 

Ayrıca Pel-Ebstein ateş eğrisi ve, lenfopeni hepatosplenomegli 
bulguları tespit edilmiştir. Hodgkin düşünülerek Dichloren teda-

• Buraya alınmayan diğer bir yaşlı hastada akciğer tümörü teşhisi ile tlırakotoıni yapıl· 

mış ve patolojik tablo akciğer Hodgkini olduKımu göstermiştir. 
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Tablo 1. 2 inci lç Hastalıkları Kliniği Hematoloji Seksiyonuna 1960 - 19>70 
Seneleri arasında yatarak Tedavi Gören 152 Malign Lenfoma Vaka-
sının Ti,pleri*. 

Malign Len/oma Adedi Yüzde Nisbeti 

Hodgkin Hastalığı 100 65.79 

Lenfosarkom 30 19.73 

Retikulosarkoın 21 13.82 

Dev FollikUler Lenfoma. 1 0.66 

Total 152 100. 

"' Bu süre zarfında ayakdan incelenen ve tedavi gören vakalar bu araştırma
ya alınmamışlardır. 

Tablo 2. 100 Hodgkin Vakasında Hastalığın Başlama Yeri (Inital site) 

Başlang~ç Yeri Adedi Yüzde Nisbeti 

% 

Lenfadenopati 

Sağ Cervikal 23 23 1 
Sol » 24 24 } 56 

Her iki » 9 9 J 
Axilla 6 6 

Mediasten 3 3 

Para-aortik 3 3 

1nguinal 9 9 

Yeri tayin edilemeyen 21 21 

Karaciğer 1 1 

Akciğer 1 1 
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visine geçilmiş, fazla bir etki gözükmemiştir. Casoninin positif ol
ması üzerine laparatomi yapılmış ve mide bölgesinde inoperabl _bir 
kitle tespit edilmiştir. Alınan grafide nodüler skleroz tipinde, 
Hodgkin bulunmuştur. Mide mukazası biyopsisinde, malignite bu
lunmamıştır. Mide grafisinde Kaskad şeklinde mide tümörü bul
guları tespit edildi. Yine bir hastamızda lenfadenopati ile dekom
panse siroz tespit edilmiştir. 

Ateş : Hodgkinde her tütlü ateş şekli gözükebilir. Vakaların bir 
kısmı ateşsiz olup hastalık ilerledikçe her türlü ateş şekli gözük
mektedir. İntermittent sürekli ve periyodik ate.ş tipleri gibi. Tablo 
3 den gözükeceği gibi vakalarımızın ancak % 25 inde ateş ya hiç 
yoktu, veya subfebrildi. % 20 sinde ateş intermittent şekilde idi. 
Periyodik ateş nisbeti çok yüksek olup % 54 tü. Bu ateş şekli ya 
hastanın anemnezinden veya hastahanedeki ateş grafiğine göre 
tespit edilmiştir. Wintrobe (9) Pel-Ebstein eğrisinin Hodgkin vaka
larının ancak 1/6 sında gözüktüğ·ünü kaydediyor. Bizim vakalan
mızda bu derece yüksek Periyodik ateş şeklinin gözükmesinin izahı 
zordur. Yalnız tablo 4 den anlaşıacağı üzere bu incelemedeki 
hastaların % 49 u 4 üncü ve % 34 ü 3 üncü devrededir. Ancak % 
12 si 2 inci ve % 5 i 1 inci devrededir. Bu bakımdan 3/4 ünden faz
lasının ağır vakalar olduğunu kabul etmek lazımdır. Belki, yük
sek periyodik ateş nisbeti bununla izah olunabilir. Periyodik ateş 
eğrisi gösteren 54 hastadan 34 ünün yaşı 40 m altında ve 20 side 
40 ın üstünde idi. Bu ateş tipini gösteren hastaların 24 ünde sple
nomegali ve 40 ındada hafif veya ileri derecede hepatomegali tes
pit edilmiştir. Vakaların ekseriyetinde Pel-Ebstein eğrisi hastalığın 
başında tespit edilmesine mukabil bir kısmında hastalığın hepa
tosplenomegali ile beraberce seyrinde meydana çıkmıştır. Genel 
olarak periyodik ateş şeklini gösteren hastalar orta şiddette 

veya ağır vakalar olmakla beraber 5, 7, 9 ve 14 senelik seyir gös
terenlerde vardı. Periyodik ateşli vakaların ikisi hariç hepsinde 
jeneralize veya bir kaç bölgede adenopati vardı. Lenfadenopati 
gözükmeyen iki vakada Hodgkinin tipik abdominal form bulgu
ları tespit edilmiştir. 

Şiddetli terleme : vakaların % 41 inde Hodgkin şüphesini 

veren kuvvetli terleme tespit edilmiştir. 
Splenomegali : vakalarımızın % 48 inde splenomegali tespit 

olunmuştur ki bu bulgunun ekseriya ha.ı:;talığın seyrinde mey
dana çıktığını kaydetmek isteriz. 
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Dalak büyümesi vakalann % 32 sinde orta derecede idi. 3 
vakada crista iliacaya varacak kadar massifdi.. Bu 3 vakadan 
birinde massif splenomegali 12 senelik uzun bir seyirden sonra 
gözükmesine mukabil ikisinde oldukça kısa bir müddette 6 aylık 
ve 1 senelik bir müddette gelişmiştir. Goldman (12) a göre Hodg
kinin başlangıcında splenomegali nadir olmakla beraber hasta
lık ilerledikten sonra % 50 sinde meydana çıkar. Diğer taraf
tan Peters ve arkadaşları ( 4) splenomegoliyi otopsi mater-yelin
de % 82 nisbetinde gördüklerini bildirmişlerdir . Buda klinikte 
splenomegalinin her zaman sezilmediğini göstermektedir. 

Hepatomegali : vakalarımızın 48 inde ( % 48) hafif veya ileri 
derece arasında değişen bir karaciğer büyümesi tespit edilmiştir. 
35 inde splenomegali ile beraberce idi. İleri derecede hepatomegali 
hastalığın seyrinde ağırlaşmasından sonra meydana çıkmıştır. Va
kalarımızın 9 unda ( % 9) aşikar ikter gözükmüş ve total bilirubi
nemi artarak en fazla 17 mg. a kadar yükselmiştir. Aşikar ikterli 
vakaların hepsi kısa bir sürede gayp edilmiştir. Levitan ve ar
kadaşları (13) 875 Hodgkin vakasında bu nisbeti % 13.3 olarak bul
muşlar ve ikter vakaların ancak % 10 unda erken safhada olma
sına mukabil, % 90 unda preterminal devrede gözükmüştür. Ter
minal safhada olmayanlarda ikter % 3-4 nisbetindedir. Bu ince
lemedeki vakaların yarısında patolojik araştırma yapılmış ve % 
46 sında ikterin karaciğerin hastalığa iştirak ile, % 25 inde saf
ra yolları tıkanması ve % 2 inde yalnız lenf bezinin safra yol
larını tıkaması ile meydana geldiği geriye kalan % 25 inde Hodg
kinden ayn bir sebebe (örneğin hepatit, koletiyazis gibi) bağlı 

olduğu tespit edilmiştir. İleri derecede hepatomegalili 10 vaka 
hepatik komadan gayp edilmiştir ki bunların 7 sinde ikter var
dı. 5 vakada karında asit tespit edilmiştirki bunlardan 3 ünda 
ikter vardı. Litaratürdeki bilgiye uymak üzere ikter terminal saf
hada gözükmüştür (hemolitik olmamak şartı ile). 

Kemik lezyonla:rı : ancak, iki vakada bulunmuştur ki litera
türdekine göre çok düşüktür. Şöyleki : Mosley 14 literatürde Hodg
kindeki lezyonlarının % 7.5-26 arasında değiştiğini ortalama ola
rak bunun % 14 olduğunu kayd ettikten sonra kendi görüşüne 
göre bunun daha yüksek olması gerektiğini bildiriyor. Bizim va
kalarımızda bu derece düşük nisbette kemik lezyonunun bulun
ması sebebi her vakada sistematik kemik incelemesinin yapıl
mamasında aramak lazımdır. Son zamanlarda bu yüzden Hodgkin 
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vakalarında kemik scanningi rutin olarak yapılmaktadır. Radyo
lojik olarak kemik lezyonu tespit ettiğimiz vakanın iki.side genç 
olup, birisinde hastalığın başlamasından kısa bir süre sonra ke
mik lezyonu çıkmasına mukabil diğerinde hastalığın başla

masından senelerce sonra gözükmüştür. Ba va'kalarda kemik lez
yonları cervikal 6, dorsal 1 ve lomber 4 vertebralarında idi. Bu 
kemik bölgeleri, Hodgkinin en sık osteolitik ve benzeri kemik lez
yonları gösterdiği yerlerdir. Leonard ve Falconer (15) röntgen in
celemesi ile iskelet lezyonlarını Hodgkinde düşük bulmuşlardır. 
Araştırıcılar korteksdeki lezyonların grafide belirti yapınıyacak 
kadar küçük olmasının buna sebeb olduğunu iddia etmişlerdir. 

Böbrek lezyonları : % 4 nisbetinde 4 vakada tespit edilmiştir. 
bir vakada hastalığın 10 uncu senesinde tam amiloid nefroz tablosu 
husule gelmiş ve ayrı rektal biyopsi bunu teyit etmiştir. Bir senelik 
seyirden sonra hasta gayp edilmiştir. Diğer 3 vakada uni veya bi
lateral böbrek lezyonları tespit edilmiştir. Lenfomalarda bilhassa 
Hodgkinde böbreklerin lezyona iştiraki yüksek nisbettedir. % 
49 civarında. Bizim düşük nisbetimizin sebebi bu gibi vakaların 
tam incelenmemesine bağlı olması mümkündür. 

Akciğer lezyonları : vakaların 13 inde ( % 13 inde) : ak
ciğer lezyonları tespit edilmiştir. Bunlardan birinde daha evvelce 
kayd edildiği gibi muhtemelen hastalık primer olarak akciğerden 
başlamıştır. Primer akciğer Hodgkinin nadir bir durum olduğunu 
kayd etmek isteriz. Diğer vakalarda akciğ·erin bir veya kaç regio
nunda üst ve alt loblarda rontgenografik Hodgkin lezyonları tes
pit edilmiştir. Bunlar öksürük, kanlı balgam, dispne gibi klinik 
bulgular gösteriyordu. Grafilerde nan-spesifik lezyon imajları gö
zükmüştür. Kemoterapiden sonra bu lezyonların çok azaldığı fa
kat temamen geçmediği tespit edilmiştir. Vakaların ikisinde ayrıca 
epanşman verdi. 

Sindirim sitemi bulguları: 1 vakada muhtemelen mide Hodg 
kini, diğerinde primer karaciğer lezyonu tespit edilmiştir ki bun
lardan daha önce bahis konusu edilmişti. Aynca bir vakada de
kompanse siroz tablosu ön planda olup daha önce zikr etmiştik. 
Ayrıca bir vakada, hastalığın seyrinde malapsorpsiyon sendromu 
gözükmüştür ki bunu megaloblastik anemi bölümünde daha ev
velce bahis konusu edeceğiz. 



26 M. Aksoy, G. Dinçol, Ş. Erdem K. Dinçol ve Ö. Güven 

Tablo 3. 100 Hodgkin vakasında gözüken klinik Semptomların sıklık yüzdesi. 

Klnk Bulgu Hasta Adedi Yüzdesi 

Ateş 

Ateşsiz 20 20 
Subfebril ateş 5 5 
İntermittant yüksek ateş 21 21 
Fel-Ebstein periyodik ateş tipi 54 54: 
Kaşıntı 23 23 
Kuvvetli terleme 41 41 
Eplenomegali, hafif 13 13 l 48 

» , orta 32 32 
» , massif 3 3 J 

Hepatomegali 48 48 (bir vakada primer 
odak) 

Hepatik koma 10 10 
İkter 9 9 
Asit ~ ') 

,\ğrılı Adenopati 12 1.2 
.\.kıntılı » 3 3 
Kemik infiltrasyonu 2 2 
Böbrek » 4 4 (bir vakada böbrek 

amiloidozu) 
Parapleji 2 2 
Akciğer infiltrasyonu 13 13 (Bir vakada primer 

odak) 
Herpes zoster 2 2 
Ton..silla İnfiltrasyonu 1 1 

Tablo 4 100 Hodgkin vakasının muhtemel devrelerinin yüzdesi. 

Devre Hasta adedi % 

1 5 5 

2 12 12 

3 34 34 

4 49 49 
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Nörolojik bulgular : iki vakada (% 2) parapleji husule geleli. 
Vakanın birinde karına yapılan ışın tedavisinin 10 uncu günün
de şiddetle bel ağrılarını müteakip tam bir parapleji sendromu 
husule geldi. Diğerinde ise kemoterapi esnasında parapleji gözük
tü. Bu vakalarda inkontinensia d'alvi ve urine bulunduğunu kayd 
etmek isteriz. Her iki vakanın kemik grafilerinde bir lezyon tespit 
edflemedi. Epidural veya subdural granulamatöz depositlerin bu 
cansıkıcı komplikasyona sebeb olması mümkündür. Bu ağır komp
lika·syonun iki vakada da radyo ve kemoterapi esnasında gözüktü
ğ·üne bir daha işaret etmek isteriz. Vakalarımızda nörolojik komp
likasyonun azllğı dikkat nazarı çekecek kadar azdır. Halbuki bazı 
serilerde 9,10 a yakın nisbette yüksektir. örneğin Silingardi ve ar-
kadaşlarının (16) 487 vakalık serisinde bu % 8.01 dir. 

Cild lezyonları : 2 vakada herpes zoster tespit edilmiştir. Bu 
vakadan biri termnial safhada idi. Diğer taraftan pruritis % 23 va
kada tespit edilmiştir. Bu, Begemann'ın (10) % 26 nisbetine yakın, 

buna mukabil Wintrobe'un (9) % 10 unundan yüksektir. 100 va
kalık Hodgkin serimizde hiç leukemia cutis universalis tespit edil
memiştir. Buna mukabil kliniğimiz dışında gördüğümüz 3 vaka
da hastalık bu spesifik deri bulgusunu göstermi~tir. Bunlardan iki
sinde hastalık primer olarak leukemia cutis universalis şeklinde 
başlamıştır. Ayrıca yine ayakdan gördüğümüz iki vakada şid

detli pruritus primer semptom olarak gözükmüş aylarca hastaları 
doktor doktor dolaştırmıştır. Bu vakalardan biri bu yüzden Akıl 
hastahanesine yatırılmış, ancak bu kliniğin lç hastalıkları müte
hassısının ilgisi ile Hodgkin olduğu anlaşılmıştır. 

Tonsillada Hodgkin lezyonu : bir vakamızda generalize ade
nopati ile beraberce klinik olarak hastalığın tonsillada enfiltrasyon 
gösterdiği tespit edilmiştir. 4 lü kombine tedavi (17), (18) ile bu 
lezyonun süratle gayıp olduğu müşahede edilmiştir. Hodgkinde, di
ğer ML tiplerinin aksine tonsillada hastalık lezyonları oldukça na
dir gözükür (9). 

Laboratuvar bulguları : 

Lökositler : vakalarımızın % 62 sinde lökositler normal değer
ler içersinde olup 4,000-10,000 arasında deği~iyordu. 18 vakada 
( % 18) lökositler 10,200 28,600 arasında değişiyordu. Lökositozlu 
vakaların hemen hepsinde jeneralize adenopati, hepatospleno-
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megali ve bazılarında böbrek ve akciğer ve karaciğer lezyonu or
gan komplikasyonları vardı. Nadirde olsa lökositozlu bazı vaka
larda anemi orta şiddette olup tedaviden çok yararlanmışlardır. 
22 vakada ( % 22) lökositler 1,400-4,000 arasında değişiyordu. Löko
penili vakaların ekserisi seyir bakımından ağır olanlardı. Bunların 
bir kısmında hepatik koma ve ikter gözükmüştür. lleri derecede 
splenomegalili 3 vakada bu grubda idi. Yakaların bir kısmında 

lökopenin dışarıda yapılan tedaviye bağlı olması mümkündür. 

Lökosit formülündeki hususiyetler : vakaların % 68 inde ilk 
incelemelerinde lenfositler 1500 in altında olup absolü sayıda 
azalma gösteriyordu. Lenfositler bu vakalarda 112 ile 1450 ara
sında değişiyordu. Relativ lenfopeni en az % 3 di. Lenfositlerin 
düşüldüğü ile hastalığın ağırlığı arasında bir paralilizm tespit 
edilmiştir. Vakaların önemli bir kısmında anorm~l lenfositlerin 
tespit edildiğini kayd etmek isteriz. 

Eosinofili: eosinofiller ancak 3 vakada % 8 in üstünde % 9-12 
arasında bulunmuştur. Eosinofilinin azlığı üzerinde durulmağa 
değer. Bizim kanımızca eosinofili mubalağ-a edilmiş bir bulgudur. 
Begemann vakalann 1/3 ünde Wintrobe (9) ise % 30 unda gözük
tüğünü bildiriyorlar. Biz nadiren gözüktüğü kanısındayız. Ekse
ri vakalarda ışın veya kemoterapinin yan etkisi olarak gözük
mektedir. Ekseri vakalarda ışın veya kemoterapinin yan etkisi ola
rak gözükmektedir. Ve bir çok araştırıcı bunu Hodgkine bağla
maktadır. 

Monositoz : ancak 3 vakada % 10 üzerinde bulunmuştur ( % 
10 - 29). Hodgkinde monosit diye alınan lökositlerin bir kısmının 
anormal lenfositler olması çok mümkündür. 

Thrombositler : vakalarımızın % 72 sinde thrombositler nor
mal değerler içerisinde bulunmuştur. Buna mukabil % 13 ünde, 
thrombositler azalmıştı*. En düşük 30,000 kadardı. Thrombopenili 
vakaların 9 unda splenomegali ve 11 inde lökopeni vardı. En azın
dan yarısında sebeb hipersplenizm olsa gerektir. Thrombopeniye 
rağmen ağır diatez hemorajik bulguları pek gözükmemiştir. Bazı 
vakalarda epistaxis tespit edilmiştir. 

• V&kaların ekseriyetinde thrombosfüer Aksoy ve e.rkadaşlan indirekt sayma usulü ile 
tayin edilmiştir. 
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15 vakada thrombositoz vardı. Bu vakalarda thrombositler 
800,000-2,000,000 arasında değişiyordu. Bu vakalardan birinde 
splenektomi yapıldığ·ından sebebin hangisine bağlı olduğunu ke
sin olara k bildirmek mümkün değildir. Wintrobe (9) Hodgkinde 
thrombopenin sebebini kemik iliğinin infiltre olması bağlıyor, 
myelogramda Hodgkin belirtileri yoktu. Mamafih kesin söz ancak 
kemik iliği biyopsisi ile söylenebilir. 

Eritrositer seri değişiklikler : Tablo 5 den gözükeceği gibi 
vakalarımızdan 67 sinde ( % 67) eritrosit, hemoglobin ve hema
toksit değ·erleri normalin altında yani anemikdi. 21 vakada ane
mi hipokrom mikositer olup bunlardan 14 ünde kan demiri 35-78 
gamına (hipoferr.emia) arasında değişiyordu Bu anemi vakaların 
2 sinde ağ·ır, 2 sinde hafif ve 17 sinde orta şirldette idi. Vakaların 
bazılarında demir verilmiş ve hastalığın düzelmesi ile anemide 
azalmış veya geçmiştir. Yine vakalarımızdan 36 ında norkrom 
normositik anemi bulunmuştur. Bu vakaların bir kısmında demiri 
tayin olunmuş ve 90-115 gamına arasında tespit edilmiştir. Bir 
vakada ağ1r aneminin kemik iliğinde kırmızı seri aplasisine 
bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu ağır anemi kemoterapi ile tema
men geçmiştir. Bir müddet sonra bu hastada vinblastin tedavisin
de megaloblastik anemi gelişmiştir. Yine ağır aneminin kemik 
iliğinde kırmızı seride olgunlaşmada tam bir duraklama ile bera
ber gözüktüğü tespit edilmiştir (kemik iliğinde % 28 olan kırmızı 
seri elemanları içinde bir tane ortokromatik normoblast yoktu) . 
Yine 2 vakada muhtemelen folik asid eksikl_iğine bağlı (malab
sorpsiyon sonucu) megaloblastik anemi gözükmüştür. 4 seneden
beri Hodgkin hastalığmdan tedavi gören 3 üncü devredeki bir 
hastada malabsorpsiyon sendromu gözükmü~ ve kemik iliğinde 

% 13 nisbetinde megaloblastik eritropoez bulunmuştur. Gerek in
ce bağ1rsak grafileri, ve gerekse d-xylose ve lipidiol testleri bu 
sendromu teyid etmiştir. Folik asid tedavisi ile kısmı bir düzel
me kayd edilmiştir. Megaloblastik anemili 2 inci vaka yukarda 
kırmızı seri aplasisi gösterdiği bildirilen hastanın vinblastin ile 
tedavi seyrinde gelişmiştir. Bu ilaç kesildikten ve folik asid teda
visinden sonra hasta iyileşmiştir. Bu vaka Blut mecmuasında ya
yınlanmıştır (20). Literatürde Vinblastin tedavisine bağlı ilk va
kadır. 

Vakalarımızın hiç birinde Coombs testi positiv bulunmamış
tır. Buna mukabil 9 vakada fekal ürobilinojen semiquantitatif 
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Young ve arkadaşları usulu ile Dr. Ömer Güven (22) tarafından ta
yin olunmuş ve 7 vakada normalin üstünde 400-800 Ehrlich üni
tesi bulunmuştur. Bu usulde normal değerler 320 Ehrlich ünite
sidir. Fekal ürobilinojenin arttığı bu 7 vakadan 3 ünde anemi 
ağır ve 4 ünde orta şiddette idi. 4 ünde % 2.3-9 arasında değişen 
retikülositoz, birinde periferde % 3 nisbetinde eritroblastoz ve yi
ne 1 inde hafif bilirubinemi gibi hemolitik komponentn endirekt 
delilleri vardı. Kan demiri 4 ünde düşük, 2 sinde hafifçe yüksel
miş ve diğerlerinde normaldi. Osmotik frajilite 5 inde yapılmış, 
3. ünde hafif veya orta şiddette frajilitede artma ve 2 sinde nor
mal bulunmuştur. Kemik iliği 3 ünde incelenmiş ve ikisinde % 
44-59 gibi artan eritroid hiperaktivite tespit edilmiştir. Bütün 
bunlar, incelenen bu 9 Hodgkin vakasından 7 i sinde hemolitik 
bir komponent bulunduğunu göstermektedir. 

Hodgkinde anemi tipi literatürde bazı ayrılıklar göstelmekte
dir. Öyleki, Wintrobe (9) da olduğu gibi bazıları norrrıokrom nor
mositik anemiyi ön planda tutmasına mukabil Begemann (10) gibi 
hematologlar hipokrom mik!ositler aneminin en sık gözüktüğünü 
kayd etmekteclirler. Guannopoulos ve Bergsael (23) ve gerekse 
Cline ve Berlin (24) inin ferrokinetik ve eritrosit yaşama müddeti 
ile yaptıkları deneyler Hodgkinde aneminin iki mihanikiyetıe hu
hule geldiğini açık bir şekilde göstermiştir. 1. Kompanse olniıyan 
hemolitik komponent 2. Demir metabolizmasında bozukluk. Bu 
yüzden Hodgkinli hastaların eritrositleri yaşama müddetinde kı
salma gösterirler ve hemoliz bulguları vardır. Nadirende Coombs 
müspet olur. Diğer taraftan Hodgkinli vakaların bir kısmında 
hipoferremia vardır. Demir noksanlığı anemisinden farklı olarak 
kemik iliğinde ve dokularda demir azalmamış bilakis artmıştır. 
Enfeksiyon ve romatoid artritte olduğu gibi demirin hemoglobin 
sentezi için mobilize olmasında bozukluk vardır. Bizim vakaları
mızda elde ettiğimiz sonuçlar bu iki mihanikiyeti de doğrulamak
tadır. Şöyleki, vakalarınmızda yaklaşık olarak 1/ 5 inde hipoferre
mialı hipokrom mikrositer anemi bulunmasına mukabil, yine yak
laşık olarak yarısında normokrom norrrıositer anemi vardı ve 
incelenen vakalann ekseriyetinde hemoliz delilleri bulunduğu 

tespit olunmuştur. 

Kemik iliği : Vakalarımzıdan 32 sinde kemik iliği incelemesi 
yapılmıştır. Bunlardan 7 si hiposellüler ( % 22) , 11 i hipersellüler 
( % 34.3) ve 14 ü normosell illerdi ( % 43. 7) . Beyaz seride olgunlaş-
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mada duraklama 10 vakada ( % 31.2) ve ileri derecede hiposellülari
te 1 vakada ( % 3) bulunmuştur. Diğer taraftan beyaz seride hipe
raktive (kemik iliğ"i çekirdekli elemanlarının % 74-89) vakaların % 
34 ünde bulunmuştur. Kırmızı seriye gelince bir vakada tam kır-

Tablo 5. 100 Hodgkin vakasında bazı hematolojik ve laboratuar bulgularının 
incelenmesi. 

Laboratua:r l)ulgusu 

1'-"ormal lökosit değeri 
U•kositoz (101200 - 28,600/mm3) 
U •kopeni (1,400- 3,600/mm3) 
LPnfopeni (112 - 1450; mma) 
Eosinofili (% 9 - 12) 
Monositoz % 10 - 29) 
Thrombopeni 30,000 - 200,0-00* / mms) 
Tnrombositoz (800,000* - 2,000.000/mms) 
J\'ormokrom anemi, orta şiddette 

» » , hafif 
:C.:-mir noksanlığı anemisi, hafif 

» ~ » , Orta şiddette 
» » » , ağır 

E:ritroid seride olgunlaşmada duraklamaya bağlı ağır 
fl.nemi 
Eritroid seri aplasisine bağlı ağır anemi 
Megaloblastik anemi 
Sedimantasyon, normal 

» , orta şiddette artma 
» , çok hızlı 

Kalevi fosfatazda artma (6 - 34.5 Bodansky U.) 

Kan proteinleri : 

alfa - 1 ve alfa - 2 artma 
mpogramma - globulineml 

Vaka adedi 

62 
18 
22 
68 
3 
3 

13 
15 
36 
10 
2 

17 
2 

1 
1 
2 

10 
55 
35 
28 

51 
2 

% 

62 
18 
22 
68 
3 
3 

13 
15 
36 
10 

2 
17 

2 

1 
1 
2 

10 
55 
35 

65 
2.5 

* Aksoy ve arkaıdaşları indirekt metodu ile sayılmıştır. Normal değerler 
300,000-800,00-0/mma arasında. 

mızı seri aplasisi abdominal Hodgkinli hasta gözükmüş ve bu vaka 
Blut mecmuasında yayınlanmıştır (20). Kemik iliğinde kırmızı seri 
elemanları % 1 di. Kırmızı seride olgunlaşr.ıada duraklama 15 va
kada (% 47) tespit edilmiştir. Kırmızı seri 7 vakada (% 22) hi-
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poaktif olup eritroid seri çekirdekli elemanların % 15 inden aşa
ğıdır ( % 8.5-11 arasında). Genel olarak kemik iliği bulguları ile 
perif erik bulgular arasında sıkı bir bağlılık görülmüştür. örneğ"in 
beyaz seride olgulaşmada duraklama olan vakalarda perif erde lö
kopeni tespit edilmiştir. Yine kırmızı seride olgunlaşmada durak
lama gözüken durumlarda ortaya veya ağır şiddette anemi bu
lunmuştur. örnek olarak ağır anemili bir vakada kemik iliğinde 
kırmızı seride tam bir olgunlaşmada duraklama müşahede edil
miştir. Bu vakada eritroid seri % 28 olduğu halde bunlardan bir 
tanesi bile ortokromatik normoblast değildi. Buna rağmen bazı 
vakalarda kemik iliği ve perif er kan bulguları arasında tam bir 
bağılım yoktu. !ki vakada kemik iliği megaloblastik bulunmuş
tur ki bunlar anemi kısmında zikredilmiştir. 

Tablo 6. 32 Hodgkinli hastanın kemik iliği bulgularının incelenmesi 

Bulgular Adedi % 

Bellülarite 

Hiposellüler 7 22 

Hipersellüler 11 34.3 

Normosellüler 14 43,7 

Beyaz seride olgunlaşmada duraklama 10 31.2 

:ı> » hiposellülarite 1 3 

» » hiperaktivi te 11 34.7 

Kırmızı seride olgunlaşmada duraklama 15 47 

» » aplazı 1 3 

» » hiposellillarite 7 22 

Kemik iliğinde megaloblastik eritropoiez"' 2 6 

"' Megaloblastik anemi her iki va.kadada hastalığın seyrinde gözükmüştür. 
Birinde daha önce kırmızı seri aplasisi, diğerinde ıse ağır demir noksanlığı 
anemisi vardı. 

Kalevi fosfataz: vakalann bir kaç istisnası dışında ya hasta
haneye girişinde veya seyrinde bir veya bazen bir kaç defa yapıl-
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mıştır. Yakaların 28 inde normalin üstünde (6- 34.8 Bodansky 
üniteye % ) bulunmuştur. Kemik harabiyeti olan 2 vakada 8 - 18.5 
Bodansky ünitesi idi. Kalevi fosfatazın artmış olduğu 28 vakadan 
18 inde ( % 64) hepatosplenomegali vardı. Kalevi fosfatazdaki 
artma, 8 hastada hastalığın ileri sürelerinde tespit edilmiştir. Pa
rap1ejili 2 vakamızda kemik harabiyeti, grafik olarak gözükmediği 
halde, kalevi fosf ataz artmış olarak yani 8 ve 34 Bodansky üni
tesi olarak tespit edilmiştir. Denebilir ki kalevi fosfatazın art
ması, başka karaciğer komplikasyonu olmak üzere organ işti

rakini ve hastalığm ağırlaşmasını gösteriyordu. 

Kan albuminleri: 79 vakanın serum proteinleri kağıd elekt
roforesi ile incelenmiştir. 28 vakada alfa - 1 ve 2 normal değer-
1erde bulunmuştur. Diğerlerinde artma mevcuttu. 2 vakada hi
pogammaglobulinemi vardı. 

Sedimantasyon: 100 vakanın 10 unda normal bulunmuştur. 
Orta şiddette bir hımanma vakalann % 55 inde ve çok hızlanma 
ise (1 saatte 100 ün üstünde) 35 hastada (% 35) tespit edilmiş
tir. Bu bulgunun normal olarak bulunduğu vakalarda hastalığın 
seyrinde hızlanma tespit edilmiştir. Bilinmiyen sebebe bağlı ola
rak 2 vaka ağır olduğu halde sedimantasyon normaldi. Bu 10 
vakanın 8 inde alfa ve gamına - globulinlerde normaldi. Sediman
tasyonun çok hızlı olduğu vakalar genel olarak ya ağır veya çok 
ağır vakalardı. 

ÖZET 

1960 - 1970 seneleri arasında 2. İç hastalıkları kliniğinde yatarak tedavi 
gören 152 ML vakasından 100 Hodgkinli bu yazıda incelenmiş olup 98'inde 
teşhis histolojik tetkikle teyit edilmiştir. 

1 - Vakaların yaşları 9 - 72 arasında olup, enıazıa görüldüğü yaşlar : 
31-4.0 (% 21), 41-50 (% 17) ve 51-60 (% 16). 

2 - Hastalığın başlangıç yeri % 97 sinde lenf bezleri olup,, görülme sırası: 
% 56 servikal, % 9 ingüinal, % 3 mediyastinal ve para aortik lenf bezleridir. 
Üç hastada başlangıç yeri mide, karaciğer ve akciğerdir. 

3 - % 25'i ateşsiz veya subfebril, % 20'si intermittan ve% 54'ü periyodik 
ateş kurbu gösteriyordu. Periyodik ateş tipinn bu kadar yüksek olması, has
taların % 49'unun 4. devrede ve % 34'ünün 3. devrede olmasına bağlanabilir. 

4 - Splenomegali % 47'inde olup ekseriya hastalığın seyrinde meydana 
çıkmıştır. % 3'ünde krista ili.kaya kadar ve % 32'sinde orta derecedeydi. 

5 - Hepatomegali % 48'inde hafif veya ileri derecede olup, % 35'inde 
splenomegali ile beraberdi. % 9'unda aşikar ikter görülmüş ve bilirubin en 
fazla % 17 mg'a kadar yükselıniştir. 

Panel n - a 
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6 - Kemik lezyonu % 2'sinde görülmüştür. Bu kadar düşük bulurunasırun 
sebebi her vakada sistemik kemik incelenmesinin yapılmamasına bağlanır. 

7 - Böbrek lezyon % 4'tinde, akciğer lezyonu % 3'ün.de, % 2'sindede ke
moterapi ve radyoterapi esnasında parapleji görülmüştür. 

8 - Herpes zoster % 2'sinde ve purirutusta % 23'tinde tesbit edildi Hiç 
bir vakamızda lökemia kutis tiniversalis göri.ılmedi. 

9 - Tek bir vakada jeneralize adenopati ile tonsillalarda infiltrasyon 
vardı. Kemoter api ile düzeldi. 

Laboratuar bulguları : 

10 - Vaka.ların % 62 sinde lökositler normal, % 18'inde 10,200, 18 600 ve 
% 22'sinde 1400-4000 arasında olup lökopeni vardı. Bunlar ağır vakalardı. % 
68'inde lenfositler 1500 altında olup, absolu azalma vardı, rölatif lokopeni en 
az % 3 idi. Eozinofiller 3 vakada % 8'in, monositler ise 3 vakada % 10 un 
üzerinde bulunmuştur. % 72'sinde trombositler normal değerlerdeydi. % 13'ün
de 30 000 kadar inen trombopeni, %15'inde (800 000 2 000 000) arasında de
ğişen trombositoz görüldü. % 67 vaka anemik olup 21'inde hipokrom mikro
sitik ve 36'sında normokrom normositikti. Bir vakada vinblastin tedavisi es
nasında. megaloblastik anemi husule geldi. Bakılan 9 vakanın 7 sinde fekal 
ürobilinojen normalin üstünde bulunmuştur. 32 vakada. kemlk iliği incelen
nıiş, 7'si hiposelliller (% 22), 11'1 hiperselliller (% 34.3) ve 14'ü normosellülerdi 
(% 43.7). 10'unda (% 31.2) beyaz seride olgunlaşmada duraklama ve birinde 
kırmızı seri aplazısı görüldü. 28 inde kalevi fosfataz nomalin üstünde (6-34) 
B.'ü., iki paraplejili hastada kemik harabiyeti görülmediği halde kalevi fosfataz 
artnuştı (8-34) B.'ü. 79 vakanın serum proteinleri kağıt elektroforezi ile ince
lenmiş, 28'inde alfa 1-2 norm.al ve diğerleri artmıştır. 2'sinde hipogramnıaglo-
bulinemi görüldü. ,, 

Sedimantasyon % 10.unda normal, '% 55'inde orta derceede ve % 35'inde 
çok hızlanmış olup bir saatte 100 mm'nin üstünde bulunmuştur. 

SUMMARY 

Of the 1'52 cases of malignant lymphoma (ML) diagnosed and treated in 
the Second Internal Clinic of İstanbul Medical Sahool during 1960 and 197(}, 
eme hundred cases of Hodgkins Disease (HD), in 98 of whom the diagnosis 
was proved histologically have been presented. 

ı - The ages of pıe patients studied ranged between 9 to 72 years. The 
percent of distribution of HD in relation to age was as follows: 21 % in 31 to 
40 years, 17 % in 41 to 50 years and 16 % in 51 to 60 years. 

2 -- The initial site of the disease were the lymph nodes in 97 % of the 
cases. Lymıph node involvement in various anatomical regions were respecti
vely as follows: cervical region 56 %. inguinal region 9 %, mediastinal region 
3 % and para-aortic region 3 % In 3 patients the initial site was the stomach, 
liver and lungs. 

3 - 25 % of the patients were afebrile and/or subfebrile, in 20 % fever 
was intermittent anıd in 54 % it was periodic. This high percentage Of perio· 
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dic fever can be expained by the fact that the majority of the patients were at 
the later stages of the disease, namely, 34 % was in the third and 49 % in the 
fourth stage of HD. 

4 - Splenomegaly, which was a finding detected during the course of the 
di.sease was present in 47 % of the patıents. It was moderate in 32 % und in 3 
% the spleen was enlarged till the iliac crest. 

5 - Hepatc·megaly was mild and/ or advanced in 48 % of the cases, in 35 
% of whom it was in association with splencmegaly. 9 % of the patients had 
frank jaundice. The maximum !eve! of serum total bilirubln was 17 mg %. 

6 - An obvious bone involvement was detected only in 2 % of tbe ı:atı

enıts. This low incidence can be attributed to our ina.bility to perform a tho
rough skeletal survey in every case. 

7 - Involveınent of the lungs and the kidneys was 4 % and 3 % respec
tively. Paraplegia developed in 2 cases during radiotherapy and/or chemot
herapy. 

8 - ·· Herpes zoster was present in 2 % and pruritus n 23 % of the patients. 
Leuke:nüa cutis universalis was not present in any of the patients. 

!) - Only 1 case had a generalized lymph node enlargement with the ton
sils involved; chemotherapy caused tıheir total disappearance. 

Lebora.tory Findings 

Leukocytes were within normal Ievels in 62 % of the cases. In 18 % leu
lrncytosis was present in whom the WBC count ranged between 10,200 and 
U,600/rnm3, Leukopenia with the WBC count between 1400 to 4000/ rnm.3 was 
ıt feature eııcountered in 22 % of the patients with poor clinical conditions. In 
68 1% of the patients, lymphocytes were less than 1500 thus showing an absolu
t~ decrease. A relatıve lyrnphopenia was observed in only 3 %. Eosinophils 
were more than 8 '% in 3 cases and monecytes more than 10 % in another three. 
P1atelets were at normal levels in 72 % of the cases in 13 % of whom throm
bocytopenia as lo w as 30 x 10°/mm3 was detected. On ·the other hand, in 15 
% of the patients a thrombocytosis varying between 800 x 103/mma to 1 m11-
lion/mm3 was found. 

Anemia was present in 67 % of the cases, being hypochromic and nıicrocy
tic in 21 % and nonnochromic and nonnocytic in 36 '%. A rnegaloblastic ane
mia developed in one patient while under treatment with vinblastine. 

Of the 9 patents wlıose fecal urobilinogen eıxcretıons were studied, 7 were 
found to ilave increased aınounts. Bone marrow wa.s studied in 32 cases. It 
was hypocellular in 7 ( 22 % ) , hypercellular in 11 ( 34 3 % } and nonnocellular 
iu 14 ( 43. 7 % ) . There was a ma turation arı'eSt in the myeloid seri es in 1 O 
patients (31.2 %). Only in one patient an erythroid aplasia was present. 

Alkaline phosphatase Ievels were found to be above normal in 28 patients 
(6-34 Bodansky Units). In two paraplegic patients, alkaline phosphatase le
vels were increaseıd although no bone destruction could be detected (8-34 Bo
dansky Units). 

In 79 patients serum protein changes were examined by means of paper 
elec trophoresis. In 28 patients, alpha-1 and alpha-2 globulins were increased 
v..ith hypogammaglobulinemia in 2. 
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Blood sedimentatlon rate was normal in 10 %, moderately increased in 
55 % and markedly ncreased n 35 % of the patents, being more than 100 
mmjhour. 
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Tartışmalar 

Doç. Dr. Gündüz Gedikoğlu: Dr. Aksoya teşekkür ederek aşa
ğıdaki soruların cevaplarını rica ederim: 

1. !kter insidens % 8 olan Hodgkin vakalarında acaba pa
toloji araştırılmışmıdır? Yani infiltrasyon, hemoliz, bi
linmiyen sebeb ve hepatit değerlendirilmişmidir. 

2. Vakalarınızda lösemiye transmisyon görülmüşmüdür? 

3. Kemik infiltrasyonlarını gösteren enzim - alkali fosfataz -
araştırılmışmıdır? 

4. Hogkin/•lenfoma-sarkom oranı pediatridede sizin verdiği
niz neticelere uymuyor. Pediyatri yaşlaranda belirli bir 
süre içerisinde 7 Hodgkin vakasına iki sarkom görürüz. 
Bu bakımdan vakalarınız bizim için yenidir. Teşekkürler. 

Aksoy Cevaplar : 

1. lkterli vakaların hiç birinde anatomopatolojik inceleme 
yapılmamıştır. Vakaların ekserisinde infiJtrasyon olduğu 
intibamı edindik. Vakaların ekserisinde kalevi fosfataz 
artmıştı. Hemoliz buguları yoktu ve Coombs menfiydi. 

2. Vakalanmızın hiç birinde lösemiye dönme gözükmemiş
tir. 

3. Kemik lezyonu gözüken iki vakamızda kalevi fosfataz 
yükselmiş olup 8 - 18.5 Bodansky ünitesi idi. 
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4. Hodgkin, lenfosarkom ve retikülosarkom vakalarının 

kesret oranları, memleketten memlekete hatta araştırı

cıdan araştırıcıya göre değ·işmektedir. Buna kısaca yazı
mızın başında örneklerle dokunmuştuk. Onun için tekrar 
etmiyeceğim. Bizim tecrübelerimize göre Türkiyede, 
Hodgkin diğer lenfoma tiplerinden daha sık gözükmek
tedir Çocuklarda bu oranlar daha değişik olabilir. Bunu 
tayin etmek daha ziyade pediyatristlere düşmektedir. 



MALIGN LENFOMA • INCIDENCE 

(1955 • 1969 Periodu ·14,5- yılda izlediğimiz -789· vak'anın analizi) 

Prof. Dr. A. Tevfik BERKMAN * ve Doç. Dr. Metin ARAN • 

Maliğn lenfomalar, 1enfoid dokuların hakiki maliğn tümör
Ieridir. 1867 de Virchov, bu gurup hastalıklardan Lenfo-sarkom
ları, ayrı bir entit.e olarak tanımlanmıştır. 1878 de Greenfield V·~ 

1898 de Sternberg ve 1902 de Fred de Hodgkin hastalığını, ma
lign lenformalardan tamamen ayrı bir tip olarak belirtmişlerdir. 
1913 de James Ewing, Retikulumcell sarkomları ve 1925 de Bril, 
Bache ve Rosenthal ve 1938 de Symmer giant - follikuler Len
fo - adenomaları ayrı bir tip olarak tanımlamışlardır; Ve giant fol
likuler lenf ormaların oldukca selim seyir ettiklerini, fakat değişik 
zamanlarda retikulum - cell ve lenf o - sar komaya dönüş yapabil
meleri dolayisiyle, bunların da ayrı bir tip olarak tanımlanmasını 
yapmışlardır. 

Bu suretle çok değişik tipler, ve çok değişik tablo gösteren 
maliğn lenf omalar arasında - da bazı ara - şekillerjnin görülmesi, 
ve bazı lenfomaların daha ziyade lenfositik yada daha ziyade 
retiküler bir diff erensiasyon göstermeleri ve mikst hücre tipleri
nin bulunması nedeniyle, devamlı bir morfolojinin görülmemesi, ve 
hatta bazı histolojik tiplerin zaman ile diğer bir tipe konversiyon 
yapabilmeleri nedeniyle, adı geçen guruplar arasında da kesin 
bir sınır göstermenin kabil olamıyacağı düşüncesiyle, patolojist
ler arasında bir terim - anlaşmazlığın bulunması doğaldır; ve bu 
nedenle de bütün lenfomaların lenf o - blastoma, yada maliğn len
f oma gibi tek terim ile ifadesi eğilimi vardır. 

Bu fikir ayrılığı, lenf omatöz hastalıklarda, histogenese bakı
mından bir klassifikasyon yapmanın güçlüğünü ortaya koymak-

• İstanbul Üniverslt<$1, latanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Kürsüsü. 
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tadır. Lakin klinikde, lezionun analizi, tedavi planlanması ve prog
nosunun belirtilebilmesi luzumu gibi nedenlerle, yine de bir ayır
ma yapmayı haklı gösteren düşünceler üzerinde durmak gerekli
dir; Yam vakaların analizi için, hastalığın meydana çıktığı yaş 

ve cinsin rolu hakkında düşünceler ile birlikde, lökemia'ya dönüp 
dönmemesi bakımından olduğu kadar, ilksel lokalizasyonun yeri 
ve ilksel semptomun başlamasiyle hastalığın definitif teşhisi ara
sında interval, ve teşhis anımda klinik stade durumuna göre has
talığın seyri bakımından da aralarında bazı ayrıntıların bulun
duğu, ve histopatolojik tablonun, bütün bu hususlar hakkında 
bazı tahminlere imkan verdiği de bir gerçekdir. 

Lenfoid dokularda husule gelebilen plasmosito - sarkomlar
da ayrı bir tip maliğn lenfoma (Franzen - 1965) (15) olduğu bilin
mektedir. 

Bu düşüncelerle ve yukarıda işaret etmiş olduğumuz neden
lerle maligne lenfomalar incidence, histolojik tip Ya§, cinsiyet ve 
ilksel lokalizasyona, ilksel semptom ile definitif - teşhis arasında
ki intervale göre, ayrı ayrı mütelaa edilmekte ve hatta coğrafi 
patoloji bakımından da araştırmalar yapılmaktadır. 

-1-

Bu etüdümüzün birinci amacı, İstanbul Üniversitesi Radyote
rapi Kliniğinde 1954 -1969 yılları arasında, 14.5 yıllık bir perioda, 
izlemiş olduğumuz - 789 - Malign Lenfoma vakasının, yaş, cins 
histolojik ve evolusion bakımından analizini yapmaktır, 

İkinci amacıda, memleketimizdeki incidense oranlarını, muh
telif dünya ülkelerindeki encidence ile mukayesesini yapmaktır. 

MATERYEL VE METHOD 

İstanbul Üniversitesi Radyoterapi Kliniğinde 1955 - 1964 yıl
ları arasında -10. yılda, 18, 145 malign tümör vakası kayıt edil
miştir. Bunların 414 ü, ve 1965- 1869 yılları arasında 4.5 yılda ka
yıt edilen 12.609 malign tümör vakasmın da 315 i Maligne lenf oma 
vakası olarak identifie edilmiş, yam 14.5 yılda 789 ınalign lenfoına 
vakası izlenmiştir. Şu halde birinci ve ikinci periodda izlenmiş 
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bulunan maligne tümör vakalarının % 2.5 u malign lenfomalar
dır. Her iki period için oran, eşit bulunmuştur . Değişmemiştir. 

(Tablo - 1) . (Tablo - 2). 

Yıllar 

1955-19G4 
1965-1969 

Vaka sayısı 

19.145 
12 .609 

31.7S4 

Malign lenfoma 
474 
315 

789 
Total 14,5 yılda oran •ı. 2.5 M•lign lenfoma 

TABLO : 1 

MaliQne Lenfoma Lerıfo Grarıuloma Retı~lum Cell Lento Sarkoma 

Ici Period 4?4 241 '/,51 134 'f,30 75 ·ı. ıs 

lld ~ 315 140 '/,47 85 ·ı. 26 65 ·ı. 20 -
Total 789 390 219 144 

TABLO : 2 

Her iki perioda ait vakaların histolojik dağılışı (Şekil - I ). 
de, ve her iki perioda ait vakaların erkek ve kadın'a göre dağılışı 
(Şekil - 2) de dösterilmiştir: 

I. nci perioda ait - 474 - ve ikinci perioda ait 316 vakanın yaşa 
göre dağılışı Dekadlar halinde (Şekil - 3) de gösterilmiştir. 

Hastalığın başlangıcında, ilk semptomun anatomik dağılışı 

(Şekil - 4) ve (Şekil - 5) de gösterilmiştir. 
Birinci periodda - 241 - ve ikinci periodda - 149 - olmak üze

re 14.5 yılda - 390 - lenf o granulomatose; (134 + 85) = 219 reti
kulum cell sarkoma (75 + 65) = 140 lenfo sarkoma; (21 + 16) 
= 37 identifiye edilmemiş - malign lenfoma vak.ası olarak inciden
ce tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yani birinci periyodda (L. G. 51 
% - R. S. 30 % - L. S. 15 % ) ; ikinci periyodda (L. G. 47 % - R. S. 
26 % . L. S. 20 % ) ikinci periodda lenf o sarkomanın 15 % den 
20 % ye yükseldiği görülmüşdür (Şekil - 6). 



42 A. T. B~rkınan ve M. Aran 

49 % 

390 L.G. 

27 5 % 
I 

HER iKi PERIYOD DA GÖRÜLEN MALİGN LYMPHOMALAR 
KLASSİFİCATİONU 

ŞEKİL: 1 

H 
erkek 

iKi NCI PERi VOD YAKALARDA CİNSİYETE GÖRE 
MORFOLOJİK TİPLERİN ORANI 

ŞEKİL : ~ 
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İkinci periodda izlenen - 149 - Hodgkin vakasında ilk semp
tomun başlaması ile kliniğe müracaatları ve definitif teşhis ara
sında geçen interval de (Şekil - 7.) de gösterilmiştir. 

ŞEKİL: 4 

1955 - 65 = 474 vak'a Malign lymıphomaların klasifikationu ilksel Anatomik 
lokallsasyon 

Total:149 vak'a Total: 85 vak'a Total:65 vak'a 

1965-1969= 315 Vak'a 

ŞEKİL: 5 
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Buna göre vakaların % 66 sında [0-12] ay, ( % 49 unda 5- 6 
ay, % 17 sinde 6 - 12 ay) ve % 16 sında 12 - 24 ay, ve % 5 inde 
2 - 3 yıl ve % 10 unda 5 - 10 yıl interval bulunmuştur. Bir vakada, 
7 bir vakada 9 yıl va bir vakada 16, diğer bir vakada da 20 yıl 

interval bulunmuştur. (Şekil - 8). 

Hodgkin de histolojik sub - klassifikasyon tipleri ikinci pe
rioda ait olan vakalarda (Tablo - 3 de gösterilmi&tir. 

HODGKIN HİSTa...OJh\ TIPL[Rİ 

Histolojsi HodgkinGranuloma Hod9kin Sarkoma Para G~anuloma Tola! 

Yaka Sayısı 122 26 1 149 

TABLO : 3 

MEMLEKETİMİZDE DAGILIŞI : 

İkinci periycxlda - 315 - maligne lenfoma vakasının % 53'ü 
bizzat İstanbul ve çevresinden, ve geçici olarak, yada tamamen 
İstanbul'a göç etmiş muhtelif iç memleketlerden gelenlerdir. Tür
kiye bölgelerine göre kayıt etmiş olduğumuz bu rakkamlar, nu
fus çoğunluğu ile olan proporsiyonal durumdan başka, coğrafi bir 
değer taşımamaktadır. Anatomik - lokalizasyon bakımından bir 
özellik tesbiti kabil olamamıştır (Tablo - 4). 

MEMLE:KETIMiZD[ DAÖILIŞ 

İstanbul 170 
Marmara 32 
Karadeniz 25 
Orta Anadolu 24 
Trakya 22 
Doğu Anadolu 20 
Ege 11 
Güney Anadolu 10 
Yabancı 1 

TABLO : 4 
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Malign lenfomalarda tedavi disiplininin tayini, ve prognos 
bakımından ıen mühim problem, hastalığın teşhis edildiği anda
ki klinik (stade) nın, internasyonal kriterlere göre belirtilmesi
dir. 

13 - 15 - Eylül - 1965 de (Nasyonal Kanser Enstitüsü ve Ame
rikan kanser sosyetesinin, Hodgkin hastalığında stade - tayini ko
mi tesinin belirtmiş olduğu kriterler, Şubat -1965 de, Paris de top
lanan Hodgkin hastalığı üzerinde yapılan semposium'da gösteril
miş olan kriterlere uygun olduğu cihetle, bu kriterlerin internas
yonal olarak kabulu uygun görülmüşdür. Bu kriterler etraflı ola
rak 25 -Mayıs -1966 da Radyoterapi Kürsüsünün tertiplemiş ol
duğu I. inci Lenf oma panelinde incelenmişti (Berkman 7). 

Stade belirtilmesi basit bir iş değildir. Stadeların klinik ve 
radyolojik histoJojik ve hematolojik temelleri de vardır. Sistema
tik Jenfografi yapılmadığı hallerde. görünüı:ıde unicentrik, ya.
da lokalize görülen klinik tabloların gerçek durumunu ifade et
mek kolay değildir. 

-11-

TARTIŞMA 

İnsidense bakımından lenfoid - dokulardan doğan tümörler, 
memleketimizde de diğer yabancı memleket Enstitülerinin yayın
larında da görüldüğü veçhile, genel Malign lezionlara oranla, da
ha seyrek mstlanmaktadır ( % 2.5) ve bu nedenle de maligne len
f oma vakalarını her hangi bir tedavi kliniğ;inde, mühim sayıda 
toplamak güçdür. Raporumuzu.11 ilk bölümünde incelediğimiz 

veçhile Enstitümüzde 14.5 yılda 1954 - 1969 yılları arasında 789 
lenforna vakası izlenmiş, ve tedavi görmüşdür. Bunlardan her bir 
tipin oranı (Şekil - 1) de ve memleketimizde erkek ve kadın inci
dence oranı da (Şekil - 2) de gösterilmiştir . 

İstanbul üniversitesi patholojik Anatomi Enstitüsünün 1936 -
1962 yıllarına fild 17192 nekropsi materyali arasında - 86 - Hodg
kin - mediastinal vakası gösterilmiştir. Genel Malign lenfoma ve 
genel Hodgkin oranları hakkında bilgi verilmemiştir. (Turhan 
41). 
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Newyork da Memorial - center de Rosenberg (38) serisinde 
(1960) 30 yılda 1969, G. Pack. Medical Foun Dation Molander (31) 
883 - (1965) Maligne Lenfoma vakası toplamıştır, ve Manchester 
de, Radium Halt Enstitüsünde (1966) Easson (31) 23 yılda 1165, 
ve Fransa da Leon Bernard Center de Papillon 37 de ve arka
daşları (1935 - 1959) yılları arasında - 24 - yılda 363 - lenforga
nulomatose vakası müşahede etmişlerdir. Japonya da kanser has
tanesinde Kaichi - Kanetes 23 - 1969 de Tokyo kongresine - 363 
Maligne lenfoma vakası üzerinde yaptığı etüdü teblig etmiştir. 
(Tablo - 5). 

Yıllar Vaka Sayısı --
Newyork-Memorial Center - ROSENBERG 1960 1969 30 yılda 

G.Pack Medıkal Fondation -MDLENDER 1965 883 

Manche~ter Radium Holt En~tit . EASSON 1966 1165 23 yılda 

Fransada Leon Sernard Centr. PAPILLON 1967 367 24 yılda 

Japonya KansQr Enst. KAICHI KANETES 1969 363 

Polon yada - GL INSKA 1951-60 1293 10 yılda 

T ü; kı yede Radr-?ie:rapi E ns t.i.t üsü .Vak alar ı 1955-69 789 11..5 yılda 
IST. UNI . TIP FAKULTESI 

TABW: 5 

Polonya da üç Onkoloji Enstitüsünde Glinska (18) ve arka
daşları 1951 - 1960 yılları arasında on yılda - 1239 - Malign Len
foma vakası toplamışlardır. 

Muhtelif memleketlerin Enstitülerinde, son 10-15 yılda ya
pılmış bulunan istatistik serilerine göre, Malign lenfoma sayısı
nın çok fazla olmadığı görülüyor; Bununla beraber, bugün len
foid dokulardan doğan maligne lenf omaların artmakta olduğu 
kanısı da vardır. Birleşik Amerika Sağlık departmanının (24) 
1967 istatistik etüdünde 100.000 erkek nufusun 30'u ve 100.000 ka
dın nufusun 20 sinde lenfo - sarkoma husule geldiği tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 1958 deki (Clemmens) (9) serisinde ise 100.000 
nufusda % 60.03 malign lenfoma tesbit edilmiştir. 
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Vakaların histolojik tipleri bakımından da durum entersan
dır. Muhtelif morfolojik tiplerde görülen malign lenfomaların bir
birlerine nazaran incidence yüzdesi hakkında muhtelif Enstitü
lerin kayıt etmiş oldukları değişik mikdarlar, coğrafi patoloji 
bakımından interessandır ve aşağıdaki (Şekil - 9) da gösterilmiş
tir. 

'!. 
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20 

Ay. 

149 Hodgkin vak'asında ilk semptom 
ve te~his arasındaki interval 19G5-19G9 

Yıl 

ŞEKİL: 8 
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Bu şekilde dikkati çeken bir nokta vardır. Bizim serideki 
vakaların oranları, daha ziyade Glinska (18) nın Polonya da tesbit 
etmiş olduğu oranlara yakın görülmektedir. 

Bu tabloda dikkati çeken diğer mühim bir müşahede ise 
Tokyo Kanser Enstitüsünün serisinde, Retikulum cell sarkoma
nın % 86 gibi yüksek oranda bulunması ve Hodgkin'in ise ancak 
% 7, Lenfa sarkomanm % 5 gibi düşük bulunmasıdır. Diğer-mem
leketlerde ise Retikulum oeıll - Sarkoma % 20 - 30 oranındadır. 
Rosenberg (38) serisinde ise % 10.2 gibi düşük bulunmuştur. Len
fa - Sarkomalar ise Jakson-Par-Ker serisinde % 43.5 olduğu hal
de bizim seride ?(, 20 ve Glinska (18) serisinde % 10 olduğu çek
mektedir. 

Almanya da Kölnde Brock serisinde ise Hodghin oranı 85 % 
olarak en yüksek incidence'i göstermektedir. 

Yakın zamanlara kadar malign lenfama tiplerinin, dünya
nın her yerinde görülebildiğt ve ırk ayrımı olmadığı ve sosyal şart
larında rolü olmadığı kanısı hakim bulunuyordu. Winterose (47) 
Molander (30). 

Yalnız Lenfa sarkomanın, Negros'larda daha az görüldüğü 
kanısı vardır. Eu nedenle 1969 Tokyo kongresinde Kaichi Kane
tes'in (23) R. E. serisi, ve Almanyada Brock in L. G. serisi çok 
dikkati çekmekde, v·eı her halde coğrafi ve ırk bakımından daha 
definitif araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Analizini yapmış olduğumuz Malign Lenfoma vakaları ara
sında Hodgkin hastalığı, diğer bir çok memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de en fazla rastlanan bir histolojik tipdir. Bu
nunla beraber etüdümüzün thema'sını arzederken belirtmiş ol
duğumuz veçhile, burada Malign lenfoma tipleri arasında kesin 
bir sınır çizmenin güçlüğ·ünü kabul etmek lazımdır. Ve Lukb'
un daha eskiden 1954 de belirtmiş olduğu veçhile, daha ziyade 
Retikuler bir differenciasion gösteren vakalann Retikulum cell 
Sarkoma, ve Lukes (29) ve Butler in çalışmalarını 1935 da gös
terdiği veçhile de, daha ziyade lempfasitik bir differenciasion gös
teren vakaların da Lenfa - granulomatose olarak yorumlanmış 

olmaları düşünülebilirse de, Almanya ve Japonyadaki incidence 
farkı çok büyükdür ve düşündürücüdür. 
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Diğer taraftan Japonya da 196-0 yılında yapılan hir etüd de, 
Japonyadaki atom bombası etkisi altında kalan populatiyon da, 
lökemia sayısının da çok yüksek oranda bulunduğu gibi, bu lö
kemiaların da myelogen karakterde, akut yada kronik şekillerde 
geliştiği ve kronik lenfoid lökeınianın müşahede edilmemiş ol
ması da, üzerinde durulacak bir noktadır. Gerçekten Japonya da 
kontrol guruplarındaki populasyon da kronik lenfatik lökemia 
sayısı da şayanı hayret derecede az bulunmuştur (Berkman 
4) ve bu lökemialar, yaş - spesifiktir; Yani doğal olarak görü
len vakalarda olduğ·u gibi, radyason etkisi ile husule g;elen löke
mialar da aynı yaşlarda meydana çıkıyor. 

Şu halde Retikuler - Base de bulunan dokularda, malign re
tikulum cell sarkoma incidence'nin yüksek oran göstermesi, yu
karıda kayıt etmiş olduğumuz Negros örneğinde olduğu gibi ırk, 
yada coğrafi bir etkinin varlığı ihtimalini düşündürebilir. 

Gerçekten, San. Fransisco dan Gelpi - 19 - nin, Suudi Ara
bistanda yapmış olduğu bir etüdde, mezkur ülkede Malign 
Lenfoma ve Lökemia'nın en çok rastlanan neoplastik hastalık 
tipleri arasında bulunduğu gösterilmektedir. Bu etüd 1953 - 1967 
yıllarına ait 15 yıllık periodda görülen vakalar üzerinde yapıl
mıştır. 

Burada Lökemik retikulo - endothelios vak'alan hariç bıra

kılmıştır. Histolojik klassifikasion şöyledir: 

1 - Lenfo - Sarkoma (Lenfa blastik ve lenfocytik tipler ve 
giant follikuler tipler beraberdir). 

2 - Hodgkin hastalığı (Subdivision yapılmamıştır). 

3 - Retikulum cell sarkoma 

Burada etüd edilen total vak'a sayısı - 43 - dür. 53 % Lenfo 
sarkoma ve şayanı dikkat olarak bunların da 42 % si primer ab
dominal maligne lenf oma bulunmuştur. -16. vak'ada, ilk müra
caatlarında, yalnız abdomen'e münhasır kalmıyan vakalarda da 
abdominal kitleler ve splenomegali ve effussion bulunmuştur. Şu 
halde - 34 - vak'ada (79 % ) abdominal enfiltrasyon bulunmuş
tur. 

Primer - abdominal - lenf oma vakaJ.arında, histolojik olarak 
mide, lenfo - sar koması tesbit edilmiştir; !ki vak'ada başlangıçda 
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lokalize olarak dalakda bulunmuştur. Bakiye - 15 - hastada ince -
barsak, caecum ve mesenter ve retro peritoneal lenf bezeleride 
bulunmuştur. 

İlksel - abdominal lezyonun, gerçek incidencini belirtmek güç
dür. Yayınlanmış olan raporların çoğu cerrahi raporlardır. Yal
nız gastro - intestinal lenfoma problemi üzerinde durulmuştur. 
Çünkü bu ·vakalar birer cerrahi problemdir. 

Buna karşılık batı Kafkasia halkında, ilksel abdominal len
foma kayıt edilmemiştir. 

Frazer in 1956 da yayınladığı bir etüdde, Boston böl
gesinde primer abdominal hastalık incidence'i - 618 - vakada - 24 -
(3.6 % ) dir. Bu gurup içinde gastrik lenfoma sayısı 11 (41 % ) . 

Daha yeni bir seride Frode 14 (1269) lenfa sarkoma va
kasından 58 ( 4,6 % ) i primer gastro intestinal lokalizasyon bu
lunmuştur. 

Şu halde batı - memleketlerinde gastro intestinal lenfomalar
dan primer gastrik şeklinde rastlanan lenfomalar, suudi Arabistan 
vakaları ile tezat teşkil ediyor. Bu ~elerde gastro intestinal len
f o - sar koma serilerinden mide - lenf oması oranı ( 42 - 71 % ) ara
sında bulunmuştur. 

Mısır Üniversite hastahanesinde tesbit edilen - 1210 - malign 
hastalığm -190 - ınında, (15,7 % ) sinde, maligne lenfoma bulun
muştur. Aden de 14 % malign lenfoma bulunmuştur. 

Ürdün, Suriye, Lübnan - de Lenf oma, erkeklerde - bütün ma
lign hastalıklarının (17,6 % ) sini teşkil ediyor. 

İsrail da yapılan yeni bir etüd, !srail arapları ve Sephar
dik, yahudiler arasında, primer intestinal lenfomalar - incidence'i 
araştırılmış, bu vakaların çoğunda malabsorpsiyon probLemleri 
ile karşılaşılmıştIT. Fakat histolojik olarak enfiltrant - lenfoma 
bulunmuştur. 

Dikkati çeken nokta, bunlarda - da Japonya da olduğu gibi, 
daha ziyade, hi.stolojik klassifikasionda, retikulo - cell sarkoma 
bulunmasıdır. 

Şu halde primer intestinal ve abdominal lenf bezelerinin ha& 
talığı, İsrail de, araplar ve Sepherdik Yahudi1er arasında rastla. 
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nan vakalarla mukayesesinde, müşterek ethnik, yada coğrafi 

faktörün varlığını telkin ediyor; Yani orta - doğu semi tik halkın
da, yani İbrani ve Asurilerde malign lenfomayı erken (determine 
eden bir müşterek faktör vardır. 

İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Enstitüsü 1936 - 1962 
periodunda seksion bulgularına göre - 86 - vakanın - 73 - ünde 
organ enfiltrasyon ubulunmuştur. 

Bu etüd, terminal - nekropsi materyeli üzerinde yapılmış ol
ması nedeniyle, yukariki buluşlarla mukayese edilemezsede, ay
nı raporda bütün materyelin % 20 sine periferik lentatif enfilt
rasyon görülmemiş - olması dikkati çekmektedir; Ve yine belir
tildiği veçhile, vicseral lezionlarda, !1er hangi perifıerik bir lenf 
bezesinin histolojik muayenesinde (menfi) sonuç alınması, len
foma ihtimalinden uzaklaştırilamıyacağını ortaya koymaktadır. 

Netekim Kasabach (21) ve arkadaşlarının vakalarında da % 
22 oranında periferik lenf bezesi infiltrasyonu görülmemiştir. Fa
kat 86 vakanın 68 inde periferik lenf bezesi enfiltrasyonu bulun
muştur. (Bunlarda ınguinal 32 %, paraaortik 65 % ve mezanter 
38 % ) . Bu oranların seksiyon bulguları olduğunu unutmamak la
zımdır. 

Bu etüd - de histolojik olarak - 83 - vakanın - 53 - ünde ma
ligne lenfogranulomatose (65,8 % ) , 29 unda ise blastomatose len
fo granulomatose, yada Hodgkin sarkoma (34,2 % ) bulunmuş
tur; Yani 1936 -1962 periodunda Hodgkin sarkoma oranı (34, 
%) dir. 

Bunlar terminal safhaya ait bulgulardır. 

Klinikde doğrudan doğruya radyoterapiye sevk edilmiş bu
lunan 1965 -1969 dönıeminde, 149 Hodgkin vakasından 122 Hodg
kin granuloma olduğu halde, yalnız 26 vakada Hodgkin sarkoma 
görülmesi şayanı dikkattir. (16,5 % ) Ber kınan 6,5) . 

Nekropsisi yapılmış olan vakalarda, tedavileri esnasında uy
gulanmış olan tedavi disiplinin de belirtilmesi ve değerlendiril

mesi çok enteresan olacaktır. 

Şüphesiz burada sarkomatöz hastalıklar. daha ziyade ileri 
yaşlarda görülmüş, ve lenfa granulomatose ise gençlerde, ve da-
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ha ziyade ikinci, üçüncü ve dördüncü dekadlarda görülmüştür. 
Eğer ikinci ve ü'çüncü dekadlarda Hodgkin sarkoma oranının 

yükseldiği tesbit edilebilirse, Lennert (24 - 25 - 26) in buluşları te
yit edilmiş olacaktır. 

Bizim 1965 - 1969 periodunda 4.5 yılda izlemiş olduğ·umuz 

315 malign lenfoma ve Hodgkin vakasından, abdominal lokalizas
yon gösteren vaka sayısı 49 dur. Bunlardan - 6- sı mide - 5 - ide peri 
appendikülerdir; Yani ilksel abdominal oran 16 % dir. Gelpi 19 
etüdünde ise 42 % bulunmuştur. 

Görülüyorki uzak doğu ve orta doğuda oturan muhtelif in
sanlar arasında, maligne lenfomanın epidemiyolojik etüdü, genel 
olarak neoplastik hastalığın ve özellikle maligne lenfomanın de
terminant faktörü olarak, environment - çevre ve genetik fak
törlerin varlığını göstermektedir. 

Bu son etüdler ikinci dünya- savaşı sonrası yapılmış olan 
araştırmalardır. Ve son 30 yılda malign lenfomanın artmakta ol
duğu kanaati ileri sürülmüştür. Fakat bunu teyit etmek güçdür. 
Çünkü savaş sonrası dönemde, teşhis - imkanları da artmıştır. 

Savaş döneminde ve savaş sonrası dönemlerde, kalb infarc
tus ve akciğer kanser~erinde olduğu gibi, bir artış burada da ke
sinlikle teyid edilememiştir. 

Japonya da ve diğer Asya ülkelerinde Hodgkin'in çok az 
rastlandığında, yukarıda işaret etmiştik. Bu münasebetle inter
nasional bir kıyaslama yapılmıştır. Ve görülen farkın aydınlan
ması için, industri memleketleri, yada tarım memleketleri için 
yakın bir ilişki bulunmamıştır. Bundan başka incidens çoğunlu
ğunun aydınlatılabilmesi için (Şehir köy ilişkileri) meselesini 
ön planda tutmak icabeder. Diğer neoplazmalarda olduğu gibi, 
akciğer, Mesane kanserleri şehirlerde daha fazladır. Fakat mide 
kanseri, bir istisna. teşkil eder. 

Şehir - köy relasionu üzerinde, Danimarkada Clemmense 9 in 
kanser regi-strasionu çok güzel yapılmıştır. Burada son 30 yılda ki 
neoplazmalarm, şehir köy ilişkileri gösterilmiştir. Hodgkin, er
keklerde ve daha ziyade köylülerde görülmüştür; Burada hangi 
faktörün ilgili olduğu meselesi ortaya çıkıyor?. Burada mesleki 
faktörü düşünmek icap eder. fakat ciiğ·er bir çok şeylerle de il
gili olabilir. Venedik, endüstrisi olmıyan bir şehirdir; Tarımı da 
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yoktur. Fakat burada Bronchus karsinoması, diğer İtalyan şehir
lerinde olduğu gibi aynı çoğunluğu gösteriyor (Ferrani (16) ·ve 
burada Hodgkin de daha nadir değildir. Ve intemasional değer
lendirmelere de uygun bulunuyor. 

-111-

CİNSİYET, YAŞ VE İLKSEL LOKALİZASYON VE İNTERV AL 

BAKIMINDAN ANALİZ 

CİNSİYET: 

Memlek,eıtimizdeki malign lenfomalar (Şekil - 2) de görüldü
gu veçhile, erkek serisindeki vak'a sayısı, kadın serisinden da
ha fazladır. % 73 erkek ve % 27 kadındır. 

Yukarıda kayıt etmiş olduğumuz veçhile Birleşik Amerika 
Sağlık department'in istatistiğinde 60 - 80 yaş arasında 100.000 
nufusda 30 erkek ve 100.000 nufusda 20 kadın lenfosarkoma va
kası tesbit edilmiştir. Bizim seride 60- 80 ya<;) arasında 37 erkek 
ve 16 kadın vak'a kayıt edilmiştir ( 42). 

Memorial Hospital serisinde pediatrik gurupda, 10-14 yaş 
arasında bir kıza karşılık 4.5 erkek bulunmuştur. 10 yaşından 
aşağı bulunan hastaların her iki cinsde de dağılışın birbirlerine 
yaklaşık görülmüştür. 

Pack - Medical foundation - de Molender 30 - 31 serisinde 
:sekiz yaşından sonra iki erkeğ·e karşı, bir kızda maligne lenfo
ma görülmüşdür. En geç sekiz aylık bir çocukda lenfo sarkoma 
ve en yaşlı olarak 87 yaşında retikulo cell sarkoma görülmüş ve 
erişkinlerde erkekler için ortalama yaş 4 7 de kadınlar için 4 7,8 
olarak hemen aynı bulunmuştur. 

Histolojik tip bakımından erkek ve kadında dağılış bizim se
rimizdeki vakalarla, Polonya da Glinska 18 nin serisine hemen 
identik bulunmaktadır. 

Bizim serimizde erkeklerin sayısı, Glinska serisinde olduğun
dan % 10 kadar daha fazladır. Yani kadınsayısı daa ynı oran
dan daha düşükdür. 
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YAŞ : 

Bugün genç hasta gruplarında prognozun yaşlılardan daha 
iyi olduğu, Vie daha yeni araştırmalarda, erkeklerde yaşın etkisi 
olmadığı, fakat kadınlarda ehemmiyetli surette yaşa tabi olduğu 
gösterilmiştir. 

Bizim ikinci perioda ait vaka serisinde, yam 315 hastada 20 
yaşına kadar 60, ve 20 - 50 yaş arasında 157, ve 50 - 80 yaş ara
sında da 98 vak'a vardır. Vakalarımızın en yaşlısı olarak 79 (Beş 

erkek ve beş kadın) ve en genci olarak O- 9 yaş arasında 23 va
kadan 17 erkek ve 6 kız) dır. 

Özellikle (Hodgkin) - deki durum ise şöyledir : 

0-9 yaş arasında 16 vakada (11 erkek, 5 kız ve en yaşlısı ola
rak 79 yaşında (1) erkekdir. 

(Şekil : 3) dikkatle incelenirse, 20-40 yaş arasında 

Hodgkin en yüksek oranı bulmaktadır. 

Amerika 1949 - 1965 yıllarına ait yaş mortalite eğrisi şayanı 
dikkattir. Burada eğri, iki zirve gösteriyor. Birincisi 30 - 35 yaşda, 
ikinciside 45 - 50 yaşlarda görülüyor. Her iki zirve arasında morta
litet artış göstermiyor. Buda şu suretle açıklanabilir; Bu dönem
deki yaşlarda prognoz daha iyi bulunuyor. Ve kadınlarda hakika
ten böyledir. 

Şu halde survie için yalnız stade değil , dnsiyet ve yaşın da 
bir rolünü kabul etmek gerekiyor. 

İNİTİAL LOKALİZASYONU : 

llk semptom olarak ilksel-lokalizasyon bakımından (Şekil : 
4) in analyzi yapılırsa, lezionun en ziyade % 55 oranında cervi
kal-carotis boyunca lokalize olduğu, ve bundan sonra % 9,2 sup
ra-klavikuler olarak meydana çıktığı, ve bunların bir kısmının 
da mediastinum ile ilgili olduğu görülmüş, bizzat mediastinal lo
kaizasyon % 2,1 bulunmuştur. 

İkinci perioda ait (Şekil : 5) in analysi ise, cervikal başlan

gıç % 51, ve mediastinal lokalizasyonun % 4,4 olduğunu göste
riyor. Yam ortalama her iki seride mediastinal lokalizasyon % 
3,2 bulunmuştur. (l-2-3-8-10-11-12-20-22-34-36-39-40-43-44-45). 
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Hastanın ilk muayenesinde initial-adenopati semptomundan 
sonra, definitif teşhis zamanında, yani deği5ik interval sonun
da, anormal fizik-bulgu, heıpatomegali ve intrapelvik ganglion 
ile ve hatta splenomega1i ile birlikte mevcudiyeti görülmüştür. 

Semptomatolojiye ait diğer belirtiler, pleural effusuin (5) 
v.c.s. sendromu (12) vak'ada cild lezyonu (3) vakada ascit (5) 

vak'ada intestinal obstruksion (1) vakada, cord-kompressionu 
(2) vakada ve (5) vakada da iskelet lokalizasyonu görülmüştür_ 

Her iki perioda ait vak'a serilerimizin analizinden sonra, 
görülüyor ki, vakalarımızın çoğu definitif te~his zamanında kli
nik ileri stadlarda bulunmuştur. 

Özet olarak, periferik adenopatilerden sonra abdominal fo
kus, ve özellikle bas ve boynun primer-1.enfomalardan sonra, in
lra thoracik ve iskelet lokalizasyonları, ve bir çoğunda da ilk 
müracaatta multiple lokalizasyon ve cervikal ve axiller adeno
patilerin de çok defa bilateral bulunduğ·u görülmüşdür_ 

Özellikle lenfo-sarkomaların çoğunda başlangıçda ilk mua
yenede multilokaliza:syon görülmüşdür. Buda lezyonun erken bir 
disseminasyonunu, yada multisentrik orijinde olduğunu gös
teriyor. 

Genel oıarak lenfo-adenopati ağırsızdır. Ancak volum 1tı0d-

riyle genişlediğ'i ve sinir ve plexus üzerinde bası yaptığı, yada ke
mik enfiltrasyonları yaptığ·ında duyulur. 

Giant-follikuleır lenfomalar, uzun müddet ağ·nsız ve gizli ka
labilir. Bunlarda ,ağrının başlaması, histoloj :k tipde bir değişik
liğin husule geldiğini gösterir. Lenfo sarkoına. yada Retikulum 
cell sarkamaya konversion yaptığına delalet ediyor. 

İNTERVAL : 

Tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde, hastalığın ilksel 
s-Emptomunun baş göstermesi ile, definitif teşhis arasında geçen 
intervall'in bilinmesi çok mühimdir. Bu da genel olarak 0,7 yıldır. 
Orta yaşlarda ortalama 1.5 yıl görülmüşdür, ve bir kısım vakalar
da daha uzun, bir interval, Hodgkin - serisindedir_ (Şekil: 7) de 
görüleceği veçhile, ikinci periodda 8 vak'ada (2 - 3) yıl, ve 2 va
kada (3 - 4) yıl ve iki vakada ( 4 - 5) yıl ve 5 vakada (6- 7) yıl ve 
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1 vakada (9) , (2) vakada 16) yıl ve (1) vakada (20) yıl interval 
görülmüştür. Hodgkin sarkomalarında ise en uzun interval 1.5 
yılda bulunmuştur. Yalnız (15) vakada Hodgkin, yalnız-cervikal 
ganglion gruplarına münhasır bulunuyordu. {48) vakada cervikal 
ganglionlar bilateral olarak infiltre görülmfü~. ve 5 i mediastinal 
adenopati ile birlikte bulunmuştur. 

Bu nedenlerle, lokalizasyon tayininde, relatif regional lo
kalizasyon-dan bahs etmek doğru olacaktır. Gerçekten bir kısım 
vak'alarda sağ inguinal ve sağ axilla, yada hakiki bilateral hiler 
ve hakiki cervikal, axiller ve inguinal ganglionların gelişmeleri 

muhtelif derecelerde olarak görülmüşdür. 

Maliğne lenfomaların ilksel-semptomlarının başlamasından, 

definitif teşhis zamanına kadar geçen intervale göre hastalığın 
evolusion durumu, yani mezkfı.r interval'in kısalığı, yada uzunlu
ğu ile hastalığın tabii seyri hakkında bazı fikirler verebilir. 

Giant-follikuler lenf o adenopatide in ter va 1 uzun, retiku
lum cell sarkomalarda kısadır. Birincilerde tedavi ile uzun bir pe 
riod için survi beklenebilir. İkincilerde başlangıç multicentrik ol
duklarından, ve tedaviye karşı süratle resistans kazandıklarından 
survi oranları daha dfü~ükdür. Lenf o - sarko nalar ise, birinciler
le ikinciler arasında yer alır. Hodgkin hastalığı ise, genel olarak 
hastalığın teşhis zamanında lokalize, yada yalnız iki rejional 
ganglion zinciıini enfi1tre etmeleri halinde, uzun interval görül
se bile, prognozları daha müsaid olabiliyor; Y3.ni stade durumu 
en mühim bir faktördür. 

G€rçekden prognoz- bakımından bugün için en mühim kri
ter, T N M. sistemi dahilinde yapılan stadelann iyi tayinidir. 

Hodgkin hastalığı ikinci perioda filt (1965 - 1969) üç yılda te
davileri izelenebilmiş olan - 105 - vakalann stade durumları aşa
ğıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo - VI) . Bu vakalardaki survi 
oranlan ise ancak 1975 yılında değerlendirilebileceği doğaldır. 

Sistemik ışınlama ve Cobalt 60 uyguladığımız bu ikinci dönem 
vakalarındaki sonuçların daha müsait bulunduğunu bugünden 
kayıt edebiliriz. 
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TABLO - VI 

105 Hodgkin vakasında stade durumları : 

Stade 1 A. 5 ) 16 % 
Stade 1 B. 19 134,5 % ) 

Stade Il A. 8 2,6 % ) 

Staıde II B. 37 35 % ) 30 % 
Stade III A. 4 ) 24 % 
Stade III B. 15 ) 

Stade IV 17 ) 30 % 

Total 105 100 

Müessesemizde 1954 - 1964 periodunda gi-irülen lenfomalarda 
tedavi sonuçları bütün stad'lar dahil olmak üzere beş yıllık sur
vi (Panel - I - 1966) de belirtilmişti; 

Hodgkin .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . 35 % 
Lenfa - sarkoma . .. .. . .. .. . .. . . 30 % 
Retikulum cell Sa. . . . .. . ..... 23 % 

Stade - I deki Hodgkin vakalarında ise beş yıllık survie 61 % 
bulunmuştur (N. Bilge). · 

Sistemik veya profilatik radyoterapi tekniği iJe tedaviye baş
lamış olduğumuz II. nci period vakalarının sonuçlarını değ·erlen

dirmek ancak 1975 de mümkün olacağı şüphesizdir. Bu günden 
izlenimiz II. nci dönemdeki (Tablo - VI) deki Hodgkin vakaların
tlaki sonuçların daha çok iyi olduğudur. 

ÖZET 

1954 - 1969 periyodunda 14.5 yılda izlediğimiz - 789 - Malign Lenfoma va 
ka.sının, yaş, cins, histoloji , evolusion ve anatomik dağılış bakımından. analizi 
yapılmıştır. 

1954 - 1965 yıllarına fild I. nci periyod'da - 474 - vaka (bunun - 241 - ı 

Hodgkin'dir). (Panel - I) raporunda incelenmişti. 

1965 - 1969 ikinci periyod da - 316 - va.ka ayrıntılı olarak incelenmiştir; 

Bunun da - 149 - u Hodgindir. 



62 A. T. Berkman ve M. Aran 

Her iki periyodda da tedavi altına alınmış bulunan genel maligne tümör
lerin '% 2.5 nun maligne lenfoma olduğu, ve bunların da - 390 - nının Lenfog
rsnulomatos olduğu görülmüşdür. 

İkinci periyotla §.it vakalarda - 149 - Hodgkin va!casında ilk semptom ile 
clefinitif teşhis arasında geçen interval, (Şekil - 7) de gösterilmlştir. 

Hodgkin vakalarmm sub - klassifikasionu'u (Tablo - 3) de gösterilmlştir. 

Memleketimizde malign lenfoma Lrıci.dens'i etüd edildikten sonra, muhte
lif dünya ülkelerindeki incidense'larla mukayesesi yapılmış ve incidence seri
si (Tablo - V) de gösterilmlştir. 

Muhtelif memleketlerde görülen histolojik tipler arasındaki farklar, coğ'

rafi patoloji bakımından incelenmiş, uzak doğu ülkelerinde Retikulum cell 
sa.rkomanın, ve yakın doğu da ise abdominal lokalizasyon oranının yüksekliği 
görülmüş ve coğrafi patoloji araştırmalarının lüzum ve ehemmiyetine işaret 

edilmiştir. 

Birinci periyod da görülen vakaların stade durmılarına göre tedavi so
nuçları panel. I. raporunda belirtilmiştir. İkinci periyod vakalarının ise yalnız 
stade durumları gösterilmiş ve fakat henüz gerekli zaman geçmemiş oldu
ğundan tedavi sonuçları 1974 de değerlendirilmek üzere açık bırakılmıştır. Bu
nunla beraber profilaktik tedavinin daha yararlı olduğu kanısı belirtilmiştir. 

Malign Lenfoma tedavisi, bütün malign tümörler için olduğu gibi, Radyo
terapist, Hematolog ve patholoque ve cerrahinin birlikde ekip halinde çalışma
larına imkan veren bir organizasyon, Tümör Kliniği lüzumu savunulmuştur. 

SUMMARY 

During the period 1954 - 1969, 78i> malignant lymphoma cases which we 
followed for 14 years were analysed from the point of wiew of age, sex, 
histological evolution and anatomic localisation. 

474 cases, in which 241 cases are Hodgkin's disease, belonging to the 
first period between 1954 - 1965 were discussed in the report of the fist lymp
hoına panel 

In the second period between 1965 - 1969, 316 cases were discussed in de
tail, 149 of these are Hodgkin's disease. 

In both time period 2.5 '% of cases of malignant tumors which were 
treated are ma.lignant lymphoma and 390 of them are lymphogranulomato
sis. 

In cases belonging to second period which consist of 1491 Hodgkin's disease 
cases the time interval lasting from the first symptom until actual diagnosis 
was demonstrated in Figure 7. 

On table 3 sub - classification of Hodgkin's disease cases were listed. 
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After having studied malignant lymphoma incidence for our country, its 
ccmparison with various countries of the wro1d has been made and the 
incidence values for this has been shown on Table 5. 

Differences in hystological types observed in different countries have been 
studied from the point of view of geographical pathology, and in Far Eastern 
countries doıninance of reticulum cell sarcoma whereas in Near Eastern count
ries dominance of the propertion of abdominal localisation have been noted. 
Thus the need and importance of geographical pathology investigations have 
oeen pointed out. 

Therapy results in cases belonging to different clinical stages have 
been stated in the report of the first panel. In the second panel only cl.inical 
stages of the cases have been given, therapy results has been omitted and will 
reevalu ate.el se evaluated in 1974 when sufficient time shall have passed from 
the strat of thearpy. However the impression gaimed is such that prophylactic 
irradiation is more beneficial. 

In treatment of malignant lympooma as in all mslignant tumors the need 
for an organisation permitting team work of radietherapist haematologist, pat
hologist and surgeen in a tumour clinic has been cmplıasized. 
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HABiS LENFOMALARIN PATOLOJİSİNDE 
YENİ GÖRÜŞLER VE EGİLİMLER 

Dr. MOnevver YEN ERMAN* 

Lenfoma, lenforetiküler dokunun tümöral gelişmesine verilen 
bir isimdir. Lenforetiküler sistemin önemli bir kısmı, lenf gang
liyonlarında yer aldığı ve bu sistemin tümörleri büyük oranda, 
bu bölgelerde görüldüğü için, cdenfoma» terimi lenf gangliyonu 
tümörlerini düşündürür. Lenfoma terimi genel olarak habis tü
mör anlamında kullanılmakla beraber, selim lenfomaların tanın
ması, diğ·erlerini habis lenfoma adı altında toplamayı gerektirir. 

Bu tümörler, lenforetiküler doku tümörünü temsil ettiği için, 
bunlara «lenforetiküler sarkoma» da (6) denilebilir. Fakat len
foma geniş ölçüde tutulmuş bir terminolojidir. 

Habis lenfomalar, lenfositlerden, retikulum hücrelerinden ve 
endiferansiye mezankimal hücrelerden çıkar. 

Lenforetiküler dokularda, sınırları açık bir şekilde belli ol
mayan, primitif mezankimal hücreler bulunur. Mültipotent olan 
bu hücrelere «lenfoidocyte» adı da verilir. Bu endüeransiye ve 
nonfagosit elemanların, bir yöndeki diferansiyasyonu sonucunda, 
lenfositler, diğer bir yöndeki diferansiyasyonu sonucunda fagositoz 
yeteneğine sahip retikulum hücreleri ile histiyositıer meydana 
gelir. 

Habis lenfomaların tanınması, adlandırılması, lenfadenopatiler 
arasına yerleştirilmesi ve sınıflandırılması 

Tanı 

Lenfomalarda bazen kısa, bazen oldukça uzun bir süre, lenf 
gangliyonunun foliküler yapısı bozulmadığı için, tanı oldukça güç 
olabilir. 

• İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp F ak ültes i, Genel P atoloji ve P atolojik Anatcmi Kil r
süsü, Üniversite, İstanbul. 
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Lenf gangliyonlarında basit hiperplaziler, bazı iltihap nite
liğindeki değişiklikler, özellikle infeksiyöz mononükleoz, brucello
sis ve bazı ilaçlara (antikonvülziv olanlar ve antibiyotikler) (46) 
(49) karşı meydana gelen proliferatif reaksiyonlarda saptanan 
histolojik yapılar, bazı habis lenfomalarda görülen erken lezyon
lara benzer. Kronik eksfolyatif dıermatitıerde lenf gangliyonla
nndaki değişiklikler, foliküler lenfoma ile karışır. Diğer taraf
tan bu tip reaksiyonlar bazen habis lenfoma, örneğin Hodgkin 
hastalığ-ı ile assosiye olabilir. Bu durumlar tanıda güçlükler ya
ratır. 

Farinks ve tonsillalarda görülebilen ve psödolenfomatöz lenfo
id hiperplazi şeklinde adlandırılan değişiklikler, habis tümör ile ka
rıştırılır (3). Bu vakalarda iltihaplarda görüldüğü şekilde çeşit
li hücre tiplerinin bulunması, yeni damar oluşumları ve reaktif 
folikül yapıları tümör aleyhinde bulgulardır. 

Roınatoid artrit veya sistematik lupus eritematosusta, lenf 
gangliyonlarında hiperplazi görülebilir ve bu değişiklikler lenfo
maya çok benzer. Diğer taraftan bu hastalıklarda gerçek lenfo
malar da (lenfosarkom, dev foliküllü lenfoma, Hodgkin hastalığı, 
retikülum hücreli sarkom) görülebilir (15). Bu durum da his
tolojik tanıda yanılmaya sebep olabilir. 

Adlandırma 

Habis lenfomalar, aynı kaynaktan gelen hucrelerle ilgili tü
mörler olduğundan adlandırma, diferansiyasyon yönüne ve dere
cesine göre yapılır. Tümöral nitelikte prolüerasyon gösteren hüc
relerde, yalnızca histomorfolojik özelliklere göre diferansiyasyon 
yönünü tayin etmek güç olmakta, bazen de imkan dışında kal
maktadır. 

Lenfomalarda bazen değişik bölge lenf gangliyonlarında 

histogenez bakımından, birbirine yakın tipler görülebilir. Bazen 
böyle bir durum, aynı gruba ait lenf gangliyonlarında, hatta ay
nı gangliyon içinde de bulunabilir. Lenfomaların morfolojik lez
yonların gelişmesi ve seyri süresinde değişik lenf gangliyonların
da, aynı tipteki lenfomanın diferansiyasyon yönünden değişik 

safhaları da bulunabilir. 

Bir kısım yazarlar, histolojik görünümler arasında benzer ta-
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raflar bulmaya çalu~arak, adlandırmada aynı adı vermek eğili

mindedirler. Diğer bir kısmı ise, hatta klinikte eş belirtiler gös
teren vakaların histolojik görünümlerinde farklar arayarak, ad
landırmada bu bulguları mutlaka değerlendirme yoluna gitmek
tedirler. 

Histolojik bulguların lenfadenopatiler arasına yerleştirilmesi: 

Ewing 1928 yılında, lenf oid dokularda üç tip doku reaksiyo
nundan bahsetmiştir. Bunlardan birincisi iltihap niteliğinde, ikin
cisi neoplastik, üçüncüsü ise ara şekildir. Bazı yazarlar ve bunlar 
arasında Robb-Smith (1964), lenfadenopatilerin incelenmesinde bu 
görüşü önemli bir prensip olarak kabul eder. Böylece bazı yazarlar 
lenforetiküler dokunun bazı hastalıklarını, iltihap ve tümör ara
sında bir yere yerleştirir. Bu gruptaki hastalıklarda, lenforetiküler 
hücreler, embriyonal lenfoid dokunun bulunabileceği yerlerde 
progressif olarak proliferasyon gösterir. Lenf gangliyonları, kara
ciğer, dalak, kemik iliği v.b. yerl<erde lezyonlar saptanır. Bu tab
lolarda, lenforetiküler dokuda stroma destrüksiyonu yoktur, me
tastaz görülmez. Bu fikri benimseyenlere göre, periferik kanda 
anormal hücreler görülebilir. Bu gruba çeşitli lökozlar, dev foli
küllü lenfoma, mikozis fungoides, mültipl miyelomatozis, Hodgkin 
hastalığı (paragranülom ve granülom şekli), eozinofil granülom 
konulmaktadır. Yazarlara göre, bu lezyonlardan bazen habis bir 
lenfoma çıkabilir. Bu tip lezyonlar için önceleri hiperblastosis (1), 
daha sonra retikuloendotelyosis (20) ve retikulosis (32, 47) te
rimleri kullanılmıştır. Bugün daha ziyade retikulosis sözcüğü 

kullanılmaktadır. Değişik yazarlar, sayılan tablolardan hepsi ( 48) 
veya bir kısmı için bu terimi kullanır. Retikuloz grubuna dahil et
tikleri hastalıklar dışında kalan lenfosarkom, ııetikulum hücreli 
sarkom ve Hodgkin sarkomu gibi tabloları, bu yazarlar neoplastik 
lenfadenopati olarak tanımlarlar. 

Diğer taraftan Marshall (195-6), lenfoid foliküler retikulozu 
(dev foliküllü lenfoma), Hodgkin hastalığının paragranülom ve 
granülom şeklini, histiyositer medüller retikuloz, mültipl miyelom, 
lösemileri, mikozis fungoidesi, ccmültifokal progressif selim tü
mör»ler arasına koyar. Bunlarda gerçek habasetin bulunmadığ·ı

na inanır. Rektumun selim lenfomasını, soliter kemik ve yumuşak 
doku plazmositomu ile beraber «Ünifokal selim tümör», lenfosar-
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komu, retikulum hücreli sarkom ve Hodgkin sarkomunu, habis tü
mör olarak kabul eder. 

Symers de (1958), Hodgkin hastalığını gerçek tümör grubu
na koymayıp, tümöral potensli hastalıklar arasına katmaktadır 

Jackson ve Parker, (26) Hodgkin granülomunu ve paragranülomu, 
habis tümör grubuna koymaz. 

Warthin (1931), Hodgkin hastalığını, Hodgkin'in sarkomatöz 
değişiklik gösteren şeklini, alösemik ve lösemik lenfoblastomayı, 
mikozis fungoidesi, gerçek tümör olarak kabul eder ve genez ba
kımından bunları birbiri ile ilgili bulur. 

Rappaport (1961) ve Lukes (1968), mikozis fungoidesin siste
matik habis lenfomalar arasına katılmaması fikrini destekler. Nis
hizuka ise tümör olarak kabul eder. Mikozis fungoides'te lenfoid 
dokunun yaygın infiltrasyona uğradığı nadirdir. Black ve arkadaş
ları, sık olarak viseral yayılma olduğuna işaret etmiştir. 

Kaposi sarkomu, bazı yazarlar tarafından, lenfomalar arasına 
konulmaktadır. Kaposi ile assosiye lenfosarkom (7,11,39) dev foli
küllü lenfoma (39) ve Hodgkin hastalığı (24) vakalan yayınlan
mıştır. 

Klasifikasyon 

Habis lenfomalar, mikroskopik yayılış bakımından diffüz veya 
nodüler, lokal veya generalize olabilir. 

Habis Ienfomaların muhtelif tiplerini değişik adlar altında 
toplama eğfömlıeri belirmiştir. 

Gall ve Mallory, ccretikulum hücreli sarkom» terimini, fagosit 
niteliğ'inde olan, monosit, klasmatosit gibi elemanlardan yapıl
mış tümörlerle, endiferansiye stem hücreLerinden oluşmuş tümör
ler için kullanır. 

Robb-Smith (1958) lenfositer ve lenfoblastik lenfosarkom ve 
. sinsityal endiferansiye hücreli lenfomayı, retikulosarkom adı al
tında toplar. 

Oberling (1928) ise, lenfoid doku tümörleri için «reticulosar
coma» terimini kullanır. Sonra bunu hücre yapısına göre tiplere 
ayırır. 
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Callender ile Ouster ve Bernhard, Hodgk.in sarkomu ile retiku
lum hücreli sarkom terimlerini sinonim olarak kullanır. Hodgkin 
sarkomu terimi, bazen pleomorfik retikulum hücreli sarkom için 
de kullanılır. Fakat bu retikulum hücreli sarkomda Sternberg 
Reed hücrelerine identik dev hücreleri bulunur. 

Stout (1949), genel olarak bütün bu tümörler için lenfoblas
tom terimini kullanır ve bunu lökemiler, Hodgkin hastalığı ve len
fosarkom olarak tanımlar. Lenfosarkomu da tekrar retikulum hüc
reli, endiferansiye foliküler ve dev foliküllü olmak üzere tiplere 
ayırır. 

Ewing (1928) retikulum hücreli sarkomu, lenfosarkom adı al
tında mütalaa ıeder. Hatta lenfosarkom terimini bazen habis len
foma anlamında da kullamr. 

Custer ve Bernhard (1948), lenfomalarda bubgrupların ayrı 
bir entite olarak tanımlanmasını faydalı bulmaz. Lenfosarkom ile 
lenfoid lökemiyi, retikulum hücreli sarkom ile Hodgkin hastalığını 
ayırmayı gerekli görmez. Bu yazarlara göre, bunların hepsi habis 
mezankimal tümörlerdir ve neoplastik bir entitenin variyasyonla
rıdır. 

Willis (1960), lenfoid doku tümörlerini, embriyona! mezan
kimden kaynağını alan ve değişik variyasyonları olan bir hastalık 
olarak kabul eder. Willis'e göre baştan itibaren bir hastalık, bir 
tip hücreyi ihtiva edebilir, birden fazla hücre ile ilgili olabilir ve
ya hastalığın seyri süresinde hücre iipi tamamen değişebilir 

Gall ve Mallory (1942)'ye göre birbiri ile yakın ilişkisi olan bu 
hastalıkların, meydana gelme yaşı, seyir süresi, yayıldığı organlar 
ve dokular, lokal kalmak veya generalizasyon eğilimi göstermesi, lö
kemi tablosu meydana getirmesi, radyosensibilite derecesi, değişik 
klinik tablolara işaret eder. Hatta bu yazarlar, daha ileriye giderek 
Ouster ve Bernhard'ın aksine, fasılalarla yapılan muayenelerde 
sitolojik tipin, dikkati çekecek derecede sabit olduğunu, ancak ba
zı vakalarda hastalığın seyri esnasında progressif olarak diferan
siyasyon noksanlığı görüldüğünü belirtmiştir. 

Nishizuka, habis lenfoma adı altında, dev foliküllü lenfoma, 
lenfosarkom, retikulum hücreli sarkom, Hodgkin hastalığı, miko
zis fungoides, deri lenfoması ve retikulozundan bahsetmektedir. 
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Lenfatik lökemi ve lenfatik lökosarkomatosisi de lenfosarkom gru
buna katmaktadır. 

Lenf gangliyonları sisteminin dışından çıkan lenfomalar ara
sında bulunan, jeografik özellikleri ve sık görüldüğü yaşlar bakı
mından ayrıcalık gösteren Burkitt tümörü ve buna benzer çocuk
luk yaşı lenfomaları, bazı yazarlar tarafından lenfoblastik lenfo
sarkom (56), diğer bazı yazarlar tarafından ise, retikulum hücreli 
sarkom (9) grubuna konulmaktadır. 

Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir: bir kısım yazarlar, len
fosarkom, retikulum hücreli sarkom ve Hodgkin hastalığını aynı 
bir hastalığın değişik şekilleri, diğer bazı yazarlar ise birbirine 
çok yakın fakat ayrı hastalıklar olarak kabul eder. 

Habis lenfomalar konusunda bugün çeşitli yazarlar tarafın
dan kullanılan sınıflandırmalar şöyledir : 

GcılZ ve Mall<Yry (1942) 

1. Stem hücreli lenfoma 
2. Klasmatositer lenfoma 
3. Lenfoblastik lenfoma 
4. Lenfositer lenfoma 
5. Hodgkin lenfoması 
6. Hodgkin sarkomu 
7. FolikülE!r lenfoma 

Lumb {1954) 

1. Follküler lenfoma 
2. Lenfosarlrnm 
3. Retikuler lenfoma (paragranülom) 
4. Hodgkin hastalığı {H. gramülo-

mu) 
5. Retikulum hücreli sarkom 
6. Anap!astik sarkom (H:. sarkomu) 

Jackson ve Parker (1941) 

1. Lcnfositom 
2. Lenfosarkom 
3. Retikulum hücreli sarkom 
4. Dev foliküllü lenfoma 
5. Hodgkin hastalığı, (paragranü

lom, granülom, sar.kom) 

Symmers (1958) 

ı. Foliküler lenfoma 
2. Lenfosarkcm 
3. Retikulum hücreli sarkom 
4. Ho<lgkin hastalığı 

A. Alelade tip 
B. 1ndolent tip (sinonim: paragra

nülom) 

Bütün bu kalsifikasyonlar incelendiği takdirde habis lenfoma
ların, lenforetiküler sistem hücrelerinin diferansiyasyon yönüne 
göre lenfosarkom grubu, retikulosarkom grubu ve Hodgkin grubu 
olarak üç ana gruba ayrıldığı görülmektedir. 
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Lenfoma'lar arasında en müsait seyirli olan tip foliküler len
fomadır (37). Bu lenfoma değişik yazarlar tarafından değişik şe
killerde adlandırılmıştır. Brill-Symmers hastalığı (54, 13) lenfoid 
foliküler retikulozis (47), dev foliküllü lenf oma (26) veya dev foli
küllü lenfoblastoma (5) kullanılan terimlerdir. Bugün bu tümör 
konusunda yazarlar arasında önemli bir anlayış farkı yoktur. 

Lenfosarkom grubu diffüz veya nodular olabilir (23, 34). Ba
zen de histolojik olarak sklerozan tipte lmfosarkom tespit edile
bilir. Bu tip daha ziyade çocukluk yaşında görülür. Kollagen lifler 
konsantrik yapılar meydana getirir. Tümör hücreleri, lifler arasın
da diziler teşkil eder. Sklerozan lenfosarkomda hematolojik deği
şiklikler vardır (55). 

Nodular ve diffüz lenfosarkomu bazı yazarlar lenfositer ve 
lenfoblastik olarak ayn tipler halinde belirtmektedirler. Lenfositer 
tipteki hücreler normal hücrelere çok benzer. Sitoplazma bariz de
ğildir. Nükleol görülmez. Histolojik olarak üniform bir görünüş 
mevcuttur. Tek tük retikulum hücreltri görülür. plazma hücreleri 
noksandır. Kronik lenfositler lökemiden histolojik olarak ayırmak 
mümkün değildir. Lukes'e göre (1968) her iki tablo identiktir. 

İyi diferansiye lenfositer lenfomanın daha ziyade diffüz tipin
de, az diferansiye lenfositer lenfomada ise nodular tipte daha sık 
lökemi görülür. Birincideki lökemi, kronik lenfositer lökemi ikinci
deki ise, lenfosarkom hücreli lökemidir (34). 

<cLenfosarkom hücreli lökemi..ıı terimini ilk defa 1937 yılında 
lsaacs kullanmıştır ve bu deyim ile lenfosarkom ile assosiye len
foid lökemiyi ta.nımlamıştır. 

Lenf gangliyonundaki histolojik manzaraya bakıp, vakanın 

lökemi olup olmadığı söylenemez. 

Kronik lenfoid lökemi vakalarında, lenf gangliyonu biyopsisi 
yapıldığı zaman, iyi diferansiye lenfositer lenfoma tespit edilir. 
Böylece kronik lenfoid lökemi, iyi diferansiye lenfositer lenfoma
nın, kemik iliği ve periferik kan istilası göstermesidir. Aynı şekilde 
iyi diferansiye olmamış lenfositer lenf oma, periferik kanı ve ke
mik iliğini istila ederse, hastalık lenfosarkom hücreli lökemi (50) 
veya daha doğru bir şekilde az dif eransiye lenfositer lenf omanın 
lökemik fazı olarak isimlendirilmelidir. 
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Lenfosarkom hücreli lökemi ile diğer lenfositer lökemiyi ayırt 
etmek için, hem lenf gangliyonu, hem de ilik ve periferik kan mua
yenelerinin yapılması gerekir. 

Retikulosarkom grubu, lif yapıp yapmadıklarına ve hücreleri
nin diferansiyasyon derecesine göre subgruplara ayrılır. Hücrele
rinin dif eransiyasyon derecesine göre, iyi dif eransiye, orta derece
de difıeransiye hücreli ve pleomorfik tiplere ayrılır (34). Bu tümö
rü subgruplara ayırmak faydalı olabilir. Fakat değ·işik patologların 

başka başka kriterlere dayanması bakımından, değ·işik sonuçlar el
de edilmektedir. Retikulosarkom ve Hodgkin hastalığının anaplas
tik hücreli tipleri arasında histolojik ayırım yapmak güçtür. Deği
şik patologlar bu konuda, değişik kriterlere dayanarak ayırım yap
maktadır. Bundan dolayı, retikulosarkom insidensi muhtelif ya
yınlarda büyük farklar göstermektedir. Örneğ·in Lumb lenfoma
ların % 5 - 6 sının retikulosarkom olduğ·unu belirtirken, Molander 
ve Pack % 20.4, Aksu Ege Tıp Fakültesinin materyelinde % 31.8 
gibi oldukça yüksek oranlar vermektedirler. Bu tümör bizim ma
teryelimizde % 13 oranında tespit edilmiştir. 

Hodgkin hastalığ·ı grubunda, subgruplar kadar, hastalığın 

kaynağı da tartışma konusudur. Değişik yazarlar tarafından bu 
hastalığın bipotansiyel stem hücrelerinden (60), primitif mezanki
mal hücrelerden (38), retikulum hücrelerinden (45), çıktığı veya . 
tümörün mikst hücreli bir lenfomayı temsil ettiği (8, 37) ileri sü
rülmüştür. Thomson (1955) ise, timustan kaynağını aldığını dü
şünmüştür. 

Rye konferansında (1966) nomenklatür komitesi şöyle bir kla-
sifikasyon teklif etmiştir (36) : 

1. Lenfosit predominansı gösteren tip 

2. Nodular sklerozan tip 

3. Mikst hücreli tip 

4. Lenfosit noksanlığı ile karakterize tip 

Hodgkin hastalığını bu dört tipten birine yerleştirmek güçtür. 
Bu dört tipi esas kabul etmekle beraber, histolojik bazı özellikleri 
teşhislerde yansıtmayı uygun bulmaktayız. 

Birinci grupta lenfositlerle beraber histiycsitlerin de bulun-
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duğ·u veya ön planda histiyositlerin yer almış olduğu vakalar gö
rülmektedir. Hatta bazen histiyositlerin hücresel tüberkülü veya 
sarkoidi andıran odakları meydana getirdiği tespit edilebilir. Bu 
vak'aları Lennert ve Mestdagh, epiteloid hücrelerden zengin tip 
olarak tanımlamıştır (1968). Böyle vakaların gözden kaçmaması 
için çok kesit yapıp, Hodgkin teşhisi için önemli olan anormal re
tikulum hücreleri ile dev hücrelerinin gerekmektedir. Bu bakım
dan Lukes ve Buttler'in (1966) Rye konferansında teklif ettikleri 
taksimin birinci kısmını daha olumlu bulmakta ve onun da dif
fuz ve nodular olmak üzere tekrar tiplere ayrılmasını uygun gör
mekteyiz. 

Cross 1968 yılında incelediği 29 vakaya dayanarak nodular 
sklerozan tipi, az diferansiye ve iyi diferansiye hücreli olmak üzere 
ikiye ayırmıştır. Birincide ortalama yaşama süresinin iki yıl oldu
ğunu belirtmiştir. Nodular sklerozan tipin sellular fazının görül
düğü vakaların bulunması (53, 30) hücresel ve sklerozan nodular 
olarak iki hlstolojik variyasyonun ayırtedilmesini gerektirir. Her 
iki tipte lakunalar içinde yer almış gibi görülen hücrelerin bulun
ması önemli bir bulgudur (53). Bu grubun sabit özelliğini teşkil 
ettiğinden belki bu gruba «lakunar hücreli nodular tip» demek da
ha doğTu olabilir. Sklerotik alanların özelliği. burada kollagen lif
lerin bulunmasıdır. 

Mikst hücreli tip, değişik derecede fibrozis gösterir. Fakat kol
lagen lif yapımı bahis konusu değildir. Bu Jackson ve Parker'in 
(26) granulom tipi, Robb-Smith'in fibromiyeloid meduller retiku
loz dediği tiptir. 

Lenfosit veya histiyositlerden zengin tiplerle mikst tipte olan, 
özellikle tedavi görmeyen Hodgkin vakalannda uzun bir seyirden 
sonra kollagensiz diffüz fibrozis meydana gelir (35). Fibröz doku 
arasında Sternberg dev hücreleri ve anormal retikulum hücreleri 
görülür. Bu bakımdan ayrı bir diffüz fibrozis gösteren tipi kabul 
etmek yerine, bunu, birinci veya üçüncü tipin ileri safhası olarak 
tanımlamak daha doğrudur. Bunun için de, fazla sayıda lenf gang
liyonunun incelenmesi gerekir. 

Dördüncü tip olgun hücrelerden yoksun tiptir. Burada Stern
berg dev hücreleri veya anormal retikulum hücreleri ön planda 
olabilir. Ya da her iki hücre karşılık olarak bulunabilir. Bu tipin 
özelliği pleomorfik hücresel yapıdır. 
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Hodgkin hastalığında, histolojik yapı bakımından sub tipler 
uzun süre sabit kalır ve birinden diğerine geçiş olmaz. Bu sabit ka
lış en sık nodular sklerozda ( % 91.5 oranında), en az lenfosit pre
dominansı gösteren tipte (% 38.5 oranında) görülmüştür (53). 
Değişiklik olduğu zaman, histolojik yapının daha habis bir görü
nüm kazandığ·ı tespit edilir. 

Bütün güçlüklere rağmen lenfomaların muhtelif tiplerinin, 
klinik seyirleri, lokalizasyonları, yayılışları, tedavi metodlanna 
karşı verdikleri cevaplar bakımından farklar göstermesi, histolojik 
yönden sınıflandırmayı zorlamaktadır. 

Histolojık yapı bakımından bulguların, değişik kesitlerde yete
ri kadar histolojik inceleme yapamadan, değişik ana gruba atla
yışlar şeklinde değerlendirilmesi, bizi yanlış sonuçlara sürükleye
bilir. Ana hucre aynı olmakla beraber, bir yönde sitolojik özelliğini 
belirtecek kadar diferansiye olan hücrelerden yapılmış bir tümö
rün hücresel yapısının, yine tüm olarak başka bir diferansiyasyon 
yönüne sapmasını kabul etmek kolay olmamalıdır. 

Lenfomalarda histolojik tip, sistemik semptomlar ve anatomik 
yayılma «Prognoz indeksi» olarak tanımlanır (30). Bunun dışında 
yaş, cins, ilk tedaviden alınan sonuçlar, prognozı:t üıaret eden diğer 
bulgulardır. Özellikle değişik histolojik variyasyonlar gösteren 
Hodgkin hastalığında, prognoz indeksi faydalı bir inceleme alanı
dır. Lokalizasyon açısından çeşitli sıralamalar yapılmıştır (29, 43, 
44). Rye konferansında Hodgkin hastalığının derecelendiıilmesi 
şu şekilde yapılmıştır (58). 

I - Diafragınanın bir tarafında bir anatomik bölgeye veya 
yan yana iki anatomik bölgeye inhisar eder, 

II - Diafragmanın bir tarafında yakın komşu olmayan iki 
veya daha fazla bölgede görülür, 

III - Diafragmanın her iki tarafında bulunur. Fakat yalnız 
lenfatik dokuyu tutar, 

IV - Lenf oid doku dışında da infiltrasyonlar görülür. 

Bu gruplar generalize belirtilerin bulunmamasına (A) ve bu
lunmasına (B) göre tiplere ayrılmıştır. 

Burkitt tümöründe ise derecelenme şu şekilde yapılmaktadır 
(61) : 
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I - Fasiyal bölgede tek tümör 

II - Fasiyal bölgede iki veya daha fazla sayıda tümör kit
leleri 

III - !ntratorasik, intraabdominal paraspinal veya yüz ke
mikleri dışında kemik tümörleri 

IV - Sentral sinir sistemi veya kemik iliği istilası. 

Lenfomalarda diğer önemli bir konu, bazı ailelerde familyal
insidensin bulunmasıdır (16). Bunlarda sayı ve strüktür bakımın
dan kromozom aberrasyonlarının bulunması, Y kromozomunun 
kaybolması dückati çeken bulgular ı:trasında yer almaktadır (28). 

Lenfomalarda jeografik yayılma konusunda yapılan araştır
malar, önemli bazı konulara dikkati çekmiştir. Bunlar arasında, 
bazı lenfoma1arda artropotlarla taşınan bir etkenin rolü ve host 
ile ilgili cevapların önemi yer almaktadır. Özellikle host'un immu
nolojik teme1e dayanan cevabının genetik bir faktöre bağlı ola
bileceği ( 4) , ve lenfomalardaki bazı jeografik özelliklerle genetik 
faktör arasındaki ilişki yeni çalışma alanlarıdır ( 4). 

İnsanda bazı habis tümör vakalarında kemoterapötik etkisi 
olan maddelerle, sıçanlarda lenfomaların meydana getirilmiş ol
ması da önemli bir konudur (51) . 

Genellikle lenfomayı düşündüren histolojik kriterler ve bulguların 
değerlendirilmesi, tanı için seçilecek ad ve prognoz 

Biyopsi alınırken ve histolojik muayeneye gönderilirken şu 
noktalara dikkat edilmelidir : 

1. Kolay erişildiğinden dolayı küçük bir lenf gangliyonu ye
rine en büyük gan~liyonu çıkarma yoluna gidilmeli. 

2. Ameliyatla alınan lenf gangliyonu mümkün olduğu kadar 
erken ortadan kesilip, değme ile sitelojik muayene için materyel 
alınmalı. 

3. Ortasından kesilen lenf gangliyonu derhal fiksatife kon
malı. Eğer kesilmeden fiksatife konursa, gangliyon içine fiksatif 
girmez ve özellikle sentral bölgede otoliz olur. Bu esnada nükleus 
şişer, sitoplazmada veziküller belirir. Sitoplazma parçalanır. Bu 
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değişiklikler hücresel atipi olarak değerlendirilir. Reaktif olaylar
da görülen büyük retikulum hücreleri, neoplastik retikulum hüc
relerinden ayırt edilemez. 

4. Doku örneğ"i fiksatifte en az 18 saat kalmalıdır. Fiksatifin 
cinsinden çok, bu sayılan tedbirler önemlidir. 

5. Kesit1er bir hücre kalınlığ·ında yapılmalı. Böylece hücrele
rin üst üste gelmesine engel olunur, ve sitolojik ayrıntılar gölgeı.. 
lenmez. 

6. Nükleus özelliği ve nükleolün görülebilmesi için preparat
lar hematoksilen ile hafif boyanmalıdır. 

Lenf oma bakımından patologları uyarıcı histolojik kriterler: 

1. Lenf gangliyonu yapısının tamamının bozulmuş olması. 

2. Folikül yapısının bozulması (Dev foliküllü lenfomada ve 
diğer retikulolenfomala.rın erken safhasında folikül yapısı bozul
mayabilir). 

3. Polimorf nükleuslu lökosit, özellikle eosinofil olanları ve 
plazmositleri ihtiva €den infiltrasyon odakları. 

4. Medulla kordonlarının infiltre olması. 

5. Marginal sinüslerin obliterasyonu. 

6. Stroına destrüksiyonu ile beraber giden hücre infiltrasyo-
nu. 

7. Büyük nükleollü, nükleer membranı kalın histiyositlerin 
bulunması. 

8. Kapsül infiltrasyonu. 

9. Kapsül dışı infiltrasyonu. 

10. Geniş fibröz, veya hiyalinize ya da kollagenize alanların 
görülmesi. 

Bulguların değerlendirilmesi ve seçilecek ad 

1. Bir gangliyondan veya değişik gangliyondan elde edilen 
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kesitlerdeki histolojik özelliklerle, sitolojik inceleme ıçın hazırla
nan materyeldeki bulgular kıyaslanmalı ve değişik morfolojik 
özellik gösteren hücrelerin, aynı bir elemanın değişik diferansiyas
yon tipini temsil edip etmediği incelenmeli. 

2. Bulguların, kullanılan klasifikasyonda hangi tipe uyduğu 
araştırılmalı, vakayı bir gruba sokmağa zorlamamalı. 

3. Teşhiste mümkün olduğu kadar deskriptif ad vermeğe ça
lışılmalı, esas adlar çoğaltılmamalı, subgruplar deskriptif olmalı
dır. 

Prognoz 

1. Histolojik muayene, yalnız tanı için değil, prognoz yönün
den değer taşımalı ve tedavi için de yol göstermı;lidir. Bu amaca 
bir tek mikroskopik muayene ile erişilemiyeceğinden, değişik za
manlarda daha fazla biyopsi yapılmalı. 

2. Histolojik incelemeye, sitolojik muayeneyi kombine et
meli. 

3. Çeşitli metodlarla tümörün lokalizasyonu ve yaygınlığını 
incelemeli. 

4. Generalize semptomlar göz önünde tutulmalı. 

5. Anormal proteinlerin bulunup bulunmadığı araştırıl

malı. 

6. Periferik kan ve ilik istilasının bulunup ; ·ulunmadığı ince
lenmeli. 

SONUÇ 

Kromozom çalışmaları ve enzimlerle ilgili histoşinıik araştır
maların (Braunstein ve Gall ile Dorfman) geniş ölçüde tatbiki saye
sinde, patologlar tarafından, reaktif hiperplaziler, progressif hi
perplaziler ve tümöral oluşumlar birbirinden ayrılabilecek ve tü
mörler daha doğru bir şekilde adlandırılarak sınıflandırılmaları 

yapılacaktır. 

Habis lenf omaların histolojik yapıları ile klinik seyirleri ara
sındaki ilişkinin incelenmesi, klinik belirti bakımından habis len
fomaların derecelenmesi, lenf angiografik çalışmalar ve immuno-
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lojik değişikliklerin saptanması, disgammaglobulinemilerin araş
tırılması, sitolojik çalışmalar, habis lenfomalarm prognozları yö
nünden anlam taşıyan klasifikasyonlara bizi yaklaştıracaktır. 

Habis lenfomalarm, bir kısmında bazı viruslara karşı antikor 
titrajının yüksek bulunması, lenfomalann etyolojisinde önemli ça
lışmalara ortam hazırlamıştır (33) . 

SUMMARY 

New views in the pathology of malignant lymphomas are presented and 
discussed. 

ÖZET 

Habis lenfomlar lenforetiküler dokunun habis tümörleridir. Bu tümörler 
büyük oranda lenf gangliyonlann.dan çıktığı için, habis lenfoma genellikle -lenf 

gangliyonu tümörünü düşündürür. 

Habis lenfoma konusu, bugün tam ol::ı.rak henüz çöziimlenmemiştir. 

Bir kısun yazarlar, habis lenfoma adı altında toplanan hastalıkları aynı bir 
hastalığın değişik variyasyonları olarak kabul eder. Bazı yazarlar ise, lenfoma. 
grubuna sokulan hastalıkların, birçok yönleri ile ayrıcalıklar gösterdiğini ve bu 
ayncalıklann hastalığın seyri boyunca devam ettiğini ve sabit kaldığını ileri 
sürmektedir. 

Habis lenfoma adı altında toplanan hastalıklarla ilgili diğer bir tartışma 
konusu, bazı yazarların bunlıırdan bazılarını, gerçek habis tümörler arasına 

koymayışlandır. 

Habis lenfomalarm terınıuolojisi ve klasifikasyonu tam çözümlenmemiş· 

tir. 

Habis lenfomalan lenfosarkom, retikülosarkom ve Hodgkin hastalığı olarak 
üç esas gruba ayırmayı uygun görmekteyiz. Her bir grubu histolojik yapıları
na göre deskriptif adlar vererek subgruplara ayırmayı gerekli bulmaktayız. 

Lenfomaların oluşumunda ve bu hastalıklarda görülen immunolojlk deği
şikliklerde, genetik faktörlerin rolü önemli araştırma alanlarıdır. Bazı habis 
lenfomalarda, bazı viruslara karşı antikor titrajınm yüksek bulunuşu ilgi çekici 
bir bulgudur. 

Lenf gangliyonunun histolojik muayenesinde, çok kesit hazırlamalı, değişik 
zamanlarda biopsi yapılmalı ve histolojik muayene sitolojik inceleme ile beraber 
yürütülmelidir. 

Panel Il - 6 
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TÜRKIYEDE HABİS LENFOMA İNSİDENS VE TİPLERi 

Dr. Feriha ÖZ•, Dr. Gürcan ÜNAL * ve Dr. Hilal KON İÇE• 

Her sistem tümörünün patolojik anatomik özelliklerinin de
ğerlendirilmesi için mikroskopik sınıflandırma yapılması daima 
faydalı olmuştur. Mikroskopik özellikler değerlendirilirken de sı

nıflandırmalar ortaya çıkmıştır. 

Lenf düğümü ve lenforetiküler dokunun habis tümörlerinin 
tetkiki için yıllardanberi sınıflandırmalar yapılmıştır. İlk kez, 
1918 de Orth (14), o zamana kadar tarif edilmiş olan lenfomaları 
sınıflandırmıştır. Bunu izleyen yıllarda, Sternberg (16), 1934 de 
Callender (2), 1937 de Jackson (9), 1947 de Jackson ve Parker 
(10), daha sonraları 1956 da Rappaport (15), 1966 da Lukes ve 
Butler (12), 1970 de Schitzer (16), habis lenfomaları tasnif et
mişlerdir. Son yıllardaki sınıflandırmalarda, lenfomaların histo
lojik yapıları daha dikkatle incelenmiş ve histolojik yapı ile bu 
tümörlerin klinik davranışları arasındaki ilişkiler göz önüne alın
mıştır. Bu sınıflandınnalara göre değerlendirilmiş vak'alarda prog
noz da bilinir hale gelmiştir (3, 11, 6). 

Her organın habis tümörlerinin sınıflandırmalarında olduğu 
gibi, habis lenfomaların da sınıflandırmalarına uymayan tümör 
tipleri olabilir. İdeal bir sınıflama yapılmamış olmakla beraber, 
son yıllardaki tasnifler yukarıdaki özellikler nedeni ile bağlı ka
lınmaya değer tasniflerdir. 

Habis lenfomaların memleketimizdeki insidensi hakkında bil
gi edinmek için bu sınıflandırmaları dikkate aldık; fakat habis 
lenfoma sıklığını belirten yazılardaki farklı sınıflandırmaları bir 
araya getirebilmek için kaba bir tasnife bağlı kalmaya mecbur ol-

• İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrııhl Kürsüsü, Cerralıpaja, İstanbul. 
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duk. Böylece belirteceğimiz insidens bulgularını şu lenfoma tip
lerine göre tesbit ettik : 

Dev foliküllü lenfoma 
Hodgkin hastalığı 
Retikulum hücreli sarkom 
Lenfosarkom 

Bizzat mikroskopik tetkikini yaptığımız 152 habis lenfomayı 
ise, Rappaport ile Lukes ve Butıer'in tasniflerini uygulayarak de
ğerlendirdik. 

Şimdiye dek, memleketimiz için yapılmış gerçek lenfoma in
sidensi yoktur. Ancak 1948 - 1962 yılları içinde klinik ve histopa
tolojik olarak tesbit edilmiş habis tümörlerin ve bunlar arasın

daki lenfomaların insidensi yapılmıştır (5). Bu çalışmada 50651 
habis tümör vak'ası bildirilmiş, bu tümörlerin cinsi, yeri, erkek 
ve kadındaki dağılımı belirtilmiştir. 1948 - 1962 yılları içindeki ha
bis lenfomaların sıklığı, tipleıi, erkek ve kadındaki dağılımı Tablo : 
1 de gösterilmiştir (5) . 

1948 - 1962 YILLARI İÇİNDE HİSTOLOJİK OLARAK TESBİT EDİLMİŞ 
LENFOMALAR 

SAYI ERKEK KADIN TOTAL 

DEV FOLİKÜLLÜ LENFOMA 5 3 2 5 

HODGKİN HASTALIGI 511 362 149 511 

RETİKULUM HÜCRELİ SARKOM 459 270 189 459 

LENFOSARKOM 238 178 60 238 

DİGER LENFOMALAR 286 176 110 286 

T0TAL 1499 898 510 1499 

Tablo : 1 

Bu çalışmadan sonra Ankara 1 . . Lenfoma Simpozyumunda, 
Ankara (4) ve İzmir Üniversitesi (1) ile Ankara S.S.Y.B. (19) has-
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tanesinde tesbit edilmiş lenfoma tipleri ve bunların cins bakı

mından dağılımı belirtilmiştir. Kendi kliniğimiz ve yukarıdaki 

kentlerin bildirilmiş lenfomaları aşağıdadır (Tablo: 2) . 

KENT YIL HABİS LENFOMA SAYISI 

İZMİR 1960 - 1969 418 

ANKARA (HACETTEPE) 1960 - 1967 218 

ANKARA (S.S.Y.B.) 1961 - 1970 156 

İSTANBUL (Cer . C. Kür) 1961 - 1970 152 

TOTAL 1960 - 1970 944 

Tablo : 2 

Bu kentlerin lenfoma tip'leri ve sıklığı aşağıdadır (Tablo: 3). 

LENFOMA İZMİR HACETTEPE S.S.Y.B. CER. PAŞA 

DEV FOLİKÜLLÜ L. 20( 4,7 %) 2( 1,3 %) 

HODGKİN RAST. 167(39,9 %) 90(41,2 %) 56(35,9 %) 58(38,1 %) 

RETİKULUM H. 142(33,9 %) 47(21,5 %) 51(33,5 %) 

LENFOSARKOM 89(21 ,2 %) 79(36,2 %) 35(23 %) 

PLAZMOSİTOM 6( 3,9 %) 

TOTAL 418 218 156 152 

Tablo: 3 

Bildirdiğimiz bu habis lenfomaları kendi aralarında ve di
ğer memleket (18, 7) lenfomalan ile mukayese edecek olursak, 
Hodgkin hastalığının lenfomalar arasında en sık görüleni olduğu 
anlaşılır. 
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Symmers'in 1067 Habis Lenfoması (A.B.D.) 

Hodgkin hastalığı 
Retikulum hücreli sarkom 
Lenfosarkom 

Sayı 

486 
269 
222 

(Aksu'dan naklen) 

47 milyonluk kitlede, yılda tesbit edilen lenfomadan ölüm (İngiltere) 

Hodgkin hastalığı 
Lenfosarkom 
Retikulum hücreli sarkom 
Dev foliküllü lenfoma 

Total 

Sayı 

902 
612 
415 

28 

1957 

(Aksu'dan naklen) 

1953 - 1967 yılları içinde, Suudi Arabistan'da tesbit edilen 43 lenfomada 
(8), tip dağılımı: 

Lenf oma 

Hodgkin hastalığı 
Lenfosarkom 
Retikulum hücreli sarkom 

Total 

Sayı 

15 
23 
5 

43 

Habis lenfomalar her iki cinste ve her yaşta görülebilir. Yetişkinlerde 
yaş ortalaması lenfoma tipine göre değişiklik gösterir. Lumb'un 602 
habis lenfoma vak'asında (13), lenfomaların en çok görüldüğü yaşlar 
aşağıdadır : 

Habis Lenfoma 

Foliküler lenfoma 
Retikulum hücreli sarkom 
Hodgkin hastalığı 
Lenfosarkom 

Yaş 

20 - 60 
20 - 60 
20 - 30 
40 - 50 
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Vak'alarımızda yaş ortalaması ve her iki cins dağılımı Tablo: 
4 ve 5 de gösterilmiştir. 

YAŞ ORTALAMALARI 

RETİKULUM HÜCRELİ SARKOM 41,5 

HODGKİN HASTALIGI 34,5 

LENFOSARKOM 32 

PLAZMOSİTOM 35 

DEV FOLİKÜLLÜ LENFOMA 21 

Tablo : 4 

KADIN - ERKEK NİSBETİ 

HASTALIKLAR KADIN ERKEK 

HODGKİN 13 45 

RETİKULUM HÜCRELİ SARKOM 14 37 

LENFOSARKOM 11 24 

PLAZMOSİTOM 2 4 

DEV FOLİKÜLLÜ LENF OMA 2 

Tablo: 5 

Habis lenfomalar, memleketimizde tesbit ettiğimiz literatür 
(5) ve kendi bulgularımıza göre kanserlerden sonraki sırayı alan 
habis tümörlerdir (Tablo: 6). 



Türkiye'de Ha.his Lenfoma 

1961 - 1971 yılları arasında histopatolojik tetkiki yapılan 

habis tümörler 

Tümör Sayı % 

Kar sin om 2555 84,5 
Sarkomlar 211 7 
H. Lenfoma 152 5,3 
H. Melanom 58 1,9 
Serninom 10 0,3 
Kordoma 3 0,09 
Wilms tümörü 5 0,16 
H. Mezotelyoma 9 0,29 
Tim oma 5 0,16 

Tablo : 6 

93 

Eser'in çalışmasında 50651 habis tümör içinde, 44549 karsi
nom, 6102 muhtelif sarkom ve 1760 habis lenfoma tesbit edilmiş
tir. 

Kürsümüzdeki 10 yıllık habis lenfomayı mikroskopik olarak 
tetkik ettik. Bu vak'alarımızı Rappaport (15) ve Lukes ile But
ler'ın sınıflandırmalarına göre değerlendirdik. Bu tasnifleri uygu
lamada güçlük çekmedik. Her iki araştırıcının tasnifleri aşağıda
dır. 

HABİS LENFOMA 

DİFFUZ NODÜLER 

1) LENFOSİTER - İYİ DİFERANSİYE 

2) LENFOSİTER - AZ DİFERANSİYE 

3) MİKST- LENFOSİT VE RETİKULUM HÜCRELİ 

4) RETİKULUM HÜCRELİ 

5) HODGKİN TİP'İ 

Rappaport (1 5) . 
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Hodgkin tip'i habis lenfomanın Lukes ve Butler'a göre tasnifi: 

HAKİM OLAN HÜCRE TİP'İNE GÖRE 

Lenfositer ve/veya Histiyositer 
(Lenfosit üstünlüğü) 

a) Diffuz 

b) Nodüler 

Lenfositer ve/veya Histiyositer 
(Histiyosit üstünlüğü) 

Mikst 
Nodüler skleroz (Kollagen yapımı) 
Diffuz skleroz (Düzensiz retikulum) 
Retikfüer 

a) Reed - Sternberg hücre üstünlüğü 

b) Reed - Sternberg hücre (Pleomorfik) 

Genel tümör kavramını dikkate aldığımızda, her tümörün iyi 
veya az diferansiye olması mümkündür. Bu nedenle, lenfomalar
da da iyi veya az diferansiye lenfositer tip veya retikulum hüc
reli tip görülebilir. Bu sebepten, Rappaport'un mikst hücreli ola
rak tarif ettiği, 3. lenfoma tip'inin az diferansiye ve daha çok pri
mitif hücrelerle müterafık lenfositer lenfoma olarak değerlendi
rilmesi daha doğru olmalıdır. Böyle düşünmekle beraber vak'amı
zı Rappaport'un orijinal tasnifine göre değerlendirerek bu araş
tırıcıya uyduk. 

Lenf düğümü ve lenforetiküler dokuda spontan olarak görü
len ve retikulum hücrelerinden kaynak aldığı düşünülen plasmo
sitlerin kemik dışındaki habis tümörlerini bir kısım vak'alarımız
da gördük. Bu nedenle ve lenfoid doku kaynaklı olmaları sebe
biyle bu tip vak'alarımızı da habis lenfomalar arasında mütalaa 
ettik. 

Habis lenfoma vak'alarımızın organlardaki dağılımı Tablo: 
7, 8, 9, 10, 11 de ve bjstolojik tipleri Tablo: 12, 13, 14 de gösteril
miştir. 
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HABİS LENFOMA 

(HODGKİN TİP'!) 

LOKALİZASYON 

BOYUN LENF BEZİ 
SUPRAKLAVİKÜLER 
AKSİLLA LENF BEZİ 
KASIK LENF BEZİ 
MEZENTER LENF BEZİ 
MEDİASTİNUM 
PARAAORTİK LENF BEZİ 
İNCE BARSAK 
KARACİGER 
BELİRTİLMEMİŞ 

TOTAL 

Tablo: 7 

HABİS LENFOMA 

( LENFOSİTER TİP) 

SAYI 

39 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

58 

LOKALİZASYON SAYI 

BOYUN LENF BEZİ 7 
AKSİLLA LENF BEZİ 2 
SUPRAKLA VİKÜLER LENF BEZİ 1 
LENF BEZİ 3 
KASIK LENF BEZİ 1 
MEDİASTİNUM 1 
RETROPERİTONEUM 1 
İNCE BARSAK 10 
MİDE 4 
DALAK 1 
GÖGÜS VE BATIN ORGANLARI 1 
MEME 1 
BELİRTİLMEMİŞ 2 

TOTAL ~ 

Tablo: 8 

95 
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HABİS LENFOMA 
(RETİKULUM HÜCRELİ TİP) 

LOKALİZASYON SAYI 

BOYUN LENF BEZİ 7 
AKSİLLA LENF BEZİ 2 
TONSİLLA 2 
LENF BEZİ 3 
KASIK LENF BEZİ 2 
DALAK 1 
RETROPERİTONEUM 4 
İNCE BARSAK 4 
MİDE 10 
KARACİGER 1 
ÇEKUM 3 
MAKSİLLA 2 
TİBİA ı 
DERİ VE YUMUŞAK DOKU 6 
TORAKS DUVARI 6 
BELİRTİLMEMİŞ 1 

TOTAL 51 

Tablo : 9 

HABİS LENFOMA 
(PLAZMOSİTER TİP) 

LOKALİZASYON SAYI 

MİDE 1 
MİDE VE JEJUNUM 1 
APPENDİKS VE LENF BEZİ 1 
KOLON 1 
BOYUN LENF BEZİ 1 
BELİRTİLMEMİŞ 1 

------
TOTAL 6 

Tablo: 10 

HABİS LENFOMA 
(DEV FOLİKÜLLÜ) 

LOKALİZASYON 

BOYUN LENF BEZİ 

TOTAL 

Tablo: 11 

SAYI 

2 

2 



RABiS LENFOMA 

(RODGKİN TİP'İ) 

,---

LOKALİZASYON HİSTOLOJİK TİP 

LENFO-HİSTİYOSİTER NODÜLER MİKST DİFFUZ LENFOSİTTEN 
SKLEROZ SKLEROZ YOKSUN 

BOYUN LENF BEZİ 7 1 24 1 6 

SUPRAKLA VİKÜLER 2 1 

KASIK LENF BEZİ 1 4 

AKSİLLA LENF BEZİ 
..., 

2 ~ 
);" 

ı.;· 

"' 
MEZENTER LENF BEZİ 1 

c: 
"' 
P1 
"' o-

MEDİASTİNUM 1 
;;;· 

ı;' 
:> ..,, 

PARAAORTİK 1 
o s 
l» 

İNCE BARSAK 1 

KARACİÖER 1 1 

BELİRTİLMEMİŞ 2 

"1 ., 
TOTAL (58) ::ı 9 2 36 2 9 

~ 
ı:ı 

1 Tablo: 12 <O ... ~ 



LOKALİZASYON 

BOYUN LENF BEZİ 

SUPRAKLAVİKÜLER 

LENF BEZİ 

MEDİASTİNUM 

KASIK LENF BEZİ 

RETROPERİTONEUM 

AKSİLLA LENF BEZİ 

İNCE BARSAK 

MİDE 
-- --------

DALAK 

GÖGÜS VE BATIN ORGANLARI 

MEME 

BELİRTİLMEMİŞ 

T O TA L (35) 

HABİS LENFOMA 

( LENFOSİTER TİP) 

HiSTOLOJİK TİP 

İYİ DİFERANSİYE 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

AZ DİFERANSİYE 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

16 

Tablo: 13 

LENFOSİT VE RETİKULUlW H. 

1 

1 

6 

1 

9 



LOKALİZASYON 

Türki:ve'dc H abis Lenfoma 

HABİS LENFOMA 

(PLAZMOSİTER TİP) 

HİSTOLOJİK TİP 

99 

İYİ DİFERANSİYE AZ DİFERANSİYE 

MİDE 1 

MLDE VE JEJUNUM 1 

APPENDİKS VE LENF BEZİ 1 

KOLON 1 

BOYUN LENF BEZİ 1 

BELİRTİLMEMİŞ 1 

T OT AL (6) 3 3 

Tablo: 14 

Literatür bilgileri ve kendi vak'alarıınızdaki özelliklere göre 
habis lenfomaları, son yılların lenfoma tasniflerine göre sınıfla

mamız gereklidir. 

Bu sınıflamaların uygulanmasında güçlük çekilmemektedir. 
Bu tasniflerin bugün için klinikçi ve patolog tarafından benim
senmesi, her iki taraf arasındaki anlaşmayı, terminolojideki birliği 
mümkün kılacağı ve hastalığın prognozu, insidensi ve tedavisi yö
nünden fayda sağlıyacağından, bağlı kalınmaya değer bir husus
tur. 

ÖZET 

Literatürdeki habis lenfoma sınıflandırmaları gözden geçiril
di. Son 10 yıl içinde yapılmış olan sınıflandırmaların daha isa
betli olduğu, klinik ile daha çok bağdaştığı ve prognoz hakkında 
daha doğru fikir verdiği tesbit edildi. Bu nedenlerle memleketi
mizde, lenfomaların değerlendirilmesinin bu tasnifler dikkate alı
narak yapılmasının gereğine işaret edileli. 
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Türkiyede bildirilmiş olan lenfomalar tesbit edildi ve bunlar 
değerlendirildi. Hodgkin tip'i lenfomanın en sık rastlanılan habis 
lenfoma olduğu ve habis lenfomaların, habis tümörler içinde kar
sinomlardan sonraki sırayı aldığı görüldü. 

Sumınary 

The incidence and types of malignant lymphomas in Turkey. 
The incidence of tumors and of cases of lymphome was re

viewed from the files of several hospitals in Turkey. The results 
showed that in Turkey, the Hodgkin type of lymphoma is the 
most frequently encountered lymphoma and among the malign
ant tumors, lymphomas take the second place after carcinomas. 
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Dr. M. Yenerma'nın ve Dr. F. Özün tebliğlerinin tartışılması : 

Dr. A. Müftüoğlu : Burkit lenfomasını hangi grupta mütalaa 
ediyorlar. Kendi histolojik materyelinde Burkit hastalığı görmüş
lermidir. Dr. A. Çavdar'ın Ankaradan bildirdiğine göre Türkiyede 
bulunan bir hastalık. 

Dr. Ş. İnceman : Yenerrnan'ın tasnifinde mikst tipi göreme
dim. Halbuki biz bu tipi sık görüyoruz. Ayrıca bir diğer nokta da, 
bizde, lenfosarkomların lösemik tipini sık görmemizdir. Biz, 137 
Hodgkin vak'ası ile 89 lenfosarkom vak'ası inceledik. LS vak'ala
rının bir kısmını lösemik şekle döndüğünü tespit ettik. Yener
man'ın bu hususta fikirlerini öğrenmek isterim. 

Dr. Bilge: 1 inci lenfoma panelinde nodüler sklerozan Hodg
lrJ.ne dokunmuştum. Bu tip klinik bakımdan çok iyi gelişiyor. Vak'
aların büyük bir kısmında yaşama süresi 5 seneden fazla. Acaba 
Yenerman bu tip vak'alar hakkında bizi aydınlatabillrlermi? 

Dr. Tartaroğlu: Biz hematologlara, plazmasitomu, ML. gru
bu içine alma müşkülatından bahsetmek istiyorum. Plazmasitom, 
kemik iliğinden menşe aldığına göre, ML. içinde incelenmesinin 
nasıl mümkün olduğunu, Dr. Feriha Özden öğrenmek istiyorum. 

Dr. R. Kocagil : Dr. Tartaroğlu gibi plazmasitomu ML. larda 
mütalaasının izahını istiyorum. Bizde, lökoza dönen, ML. vak'a
ları gördük. Bunlar 3 - 4 vak'a olup, % 77 si Hodgkin, % 19,5 i LS 
ve biri giant folliküler lenf oma olan 54 vak'alık ML. serisinde tes
pit edilmiştir. Mesela bir Hodgkin vak'asında otopside organlarda 
myeloid lökoz bulguları tespit edilmiştir. Diğer taraftan, lenfoma 
kemik iliğine metastas yapmadan Sternberg dev hücrelerini gör
mek mümkünmü? Ben bir mide Hodgkini vak'asında kemik iliği 

ve periferde Sternberg dev hücresi gördüm. 

Dr. T. Berkman: Klinikde lenfoma ensidansındaki son za
manlarda gözüken değişiklik acaba patolojik tablodada bulunu
yormu? Mesela, Kiel'den Prof. Lennert son zamanlarda, Hodgkin 
sarkomunun daha sık gözüktüğünü bildirmiştir. Soliter Plazma-
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sitomların ML. grubuna ithal olunm:ısma gelince: son çıkın bir 
etüdde bu soliter plazmasitomlar ML. larda incelenmiştir. Bu ba
kımdan ML. lardaki hastalık grubunda mütalaa edilmesi lazımdır. 

Dr. Yenerman'ın cevapları: İncEman'a: Mikst tipte lenfo
ma demedim. Mikst tipte lenfosarkom dedim. Elimizdeki histolo
jik metodlar, yalnız başına sitolojik inceleme ve enzim ara§tır
masız ( lenfosarkom tiplerini ayıramaz. 

Bilge'ye : Sugrupları ayırırken histiyositer ve fibriler tipten 
bahsettim. Fibrilertipin gelişmesi ile sklerotik ve fibriler tip hu
sule gelir. Sizin bahsettiğiniz tip buna tekabül ediyor. 

Dr. F. Öz)ün cevapları: Lenfosarkom vak'alarında aynı hüc
renin çeşitli şekilleri gözükebilir. Soliter plazmasitom vak'aların
dada primitif hücrelerle plazma hücresine benzeyenler bulunur. 
Yani differansiye hücrelerle, indifferansiye hücreler bir arada bu
lunuyor. Plazmasitom kemik iliğinden ayrı olarak diğer dokuları, 
bilhassa nazofarenks ve sindirim sistemini tutmaktadır. Tabii 
multipl myelomun tablosu yoktur. Vak'alarımızda retikulum hüc
relerine benzeyen fakat retikulum hücresi olmayan atipik indif
f eransiye hücrelerle myelom hücrelerine benzeyenler beraberce 
bulunmuştur. Bunlara plazmasitom dedik. Tabii hücrenin diffe
ransiye veya indifferansiye olmasına göre, iki tipe yani, differan
siye plazmasitom ve indifferansiye plazmasitom ayırdık. 

Biz elimizdeki vak'a sayısına göre ML. ların artıp artmadığı 

hakkında bir kanıya varma imkanı malik değiliz. 

Dr. M. Aksoy: Patologlarla, klinisiyenler arasında bazen teş
his hususunda bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu, daha ziyade pa
tolojik tablonun teşhisinin güçlüğünden ileri gelmektedir. Bu 
yalnız bizde değil, Batı memleketlerinde de gözükmektedir. Bir ör
nek olarak, aşağıdaki vak'ayı verebiliriz. Orta yaşta bir kadına, 
oldukça jeneralize adenopati dolayısıyla, 5 sene evvel Almanya'da 
Prof. Lennert'in patolojik raporuna göre önce Hodgkin ikinci bi
yopsiye göre nonspesifik adenopati teşhisi konuyor. Takriben ı 

sene sonra Türkiye'de yapılan biyopside yine aynı sonuca varılı
yor. Hastalık sinsi olarak seyrederken bu sene Almanya'da yapı

lan 4üncü biyopside giant folliküler lenfoma teşhisi konuyor. Prof. 
Lennert gönderilen preparatı, inceledikten sonra aynı teşhise iş
tirak ediyor ve başından beri hastalığın giant folliküler lenf oma 
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olduğ·unu bildiriyor. Mamafih, bütün bunlar patolojik ve hema
tolojik teşhiste çok dikkatli olmamızı ve tekniğin bütün incelik
lerinden istifade etmemiz gerektiğini gösteriyor. 

Dr. T. Berkman: Biyopsinin teknikte çok dikkatli olunması 
en representatif yerden, en zararsız ve enfeksiyona en az sebep 
olacak bölgeden yapılması gereklidir. 

Dr. Müftüoğlu : Yenerman'ın patolojik tasnifinde Burkitt 
lenfomasını göremedim. Acaba hematolojik yapı itibarıyla hangi 
grupta mütalaa edilmeli? Acaba patolojik anatomi materyelinde 
retrospektif bir inceleme yapılmışmıdır? Bilindiği gibi bu hasta
lık Ankara ve İznıir'de teşhis edilmiştir. 

Dr. Yenerman: Retrospektif bir inceleme yapılmamıştır. Bur
kitt lenfoması daha ziyade lenfosarkoma benzeyen bir histolojik 
tablo göstermektedir. Manzarası karakteristiktir. 



ÇOCUKLARDA LENFOMALARIN KLİNİK VE HEMATOLOJIK 
ÖZELLİKLERİ 

Ooç. Dr. A. Gündüz GEDİKOGLU * 

Malign lenfomalar, hodgkin hastalığı, lenfosarkom retikülüm 
hücreli sarkom ve dev hücreli foliküler lenfoblastoma olarak bi
linir ve pediatri yaşlarında özellik gösterirler. 

Malign lenfomaların genel populasyonda ölüm insi dansı 
4/ 100.000 civarındadır ve bunun % 40'ını hodgkin hast&-lığ·ı , % 
38'ini lenfosarkom ve % 6'sını retikülüm hücreli sarkom yapar 
(15). Kanser vakaları arasında lenfomalardan ölüm insidansı yak
laşık olarak % 2.5'tur (15). 

Pediatri yaşlarında hodgkin/ lenfosarkoma oranı 1/ 2 dir ve 
erişkin yaşlardakinden farklıdır. Erişkin yaşlarda hodgkin has
talığı daha sık görüldüğ·ü halde, pediatri yaşlarında malin lenfo
maların çoğunluğunu lenfosarkom yapar, ve 4 - J2 yaşlar arasın
da, sıklıkla 9 yaşta görülür (5). Erişkinde hodgkin hastalığ·ı çoğun

lukla 20 - 40 yaşlarda, lenfosarkom 50 - 70 yaşlarda daha sıktır 5. 

Malign lenfomaların % 30'unu hanımlar, % 70'ini erkekler ya
par (14). 

Malin lenfomalarda teşhis, mikroskopik inceleme, laboratuar 
bulguları, röntgen, biyopsi ve klinik bulgular ile konulabilir. An
cak, kesin teşhis konulmasına rağ.men, klinik seyir esnasında te
reddütler doğabilir ve bir patolojik teş_histen diğer bir patolojıye 
transmisyon insidansı malign lenfolarda yüksektir ve lenfosarkom 
vakalarında % 20'ye yaklaşır (13, 14). 

Hodgkin hastalığ·ı, pediatri yaşlarında malin lenfomaların 

% 35'ini yapar (14). Fatal bir hastalıktır. Dört-on beş yaşlarda sık 
görülür ve yaş ortalaması lO yaş civarındadır. Butler'in 58 vak.a
lık serisinde yaş ortalaması 10 yaştır ve vak.alarm % 50'si 9 yaş 
ve dokuz yaştan küçüktür (3). 

* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Kürsüsü. 
Çapa, İstanbul. 
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Hodgkin hastalığı erkeklerde daha sıktır ve erkek /kız oranı 
3/1 dir. Butler'ın serisinde vakaların % 76'sı erkek ve 58 vaka
nın 54'ü beyaz, 4'ü zencidir (3). 

Klinik - Hodgkin hastalığında klinik manifestasyon çeşitli 

organ ve bölgelerden başlaması nedeniyle çok değişiktir. İntrato
rasik bölgeden başlayan hodgkin vakaları semptom vermeyen bir 
tümör gibi ancak röntgen ile teşhis edilebilir. lntratorasik vaka
larda, nedeni belli olmayan öksürük ve intraplöral effüzyon dik
kati çekebilir (8,11). Karın içinden başlayan vakalarda, spleno -
hepatomegali \~e karında retroperitoneal bir kitle ile ortaya çı

kabilir. İskelet sisteminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmazdan 
çok evvel vertebral ağrılar erişkin yaşlarda iyi bilinir. Merkezi si
nir sistemini atake eden hodgkin hastalığmda bölgesel kompres
yon bulguları vardır. 

Vakaların % 3 - 8'inde ve özellikle preterminal fazda konju
ge tipte ikter görülür (9). İkterin % 70'i karaciğer enfiltrasyonu, 
% 5'i hemolitik, % 3'ü hepatit ile gelişir ve % 15 vakada ikter 
nedeni belli değildir (9). llerlemii3 vakalarda splenomegali daha sık
tır ( % 50 - 70) (10,11). Prüritis veya eksfoliativ dermit hodgkin 
hastalığının inisyal semptomları olabilir ve uzun süre dermato
loji kliniklerinde tsdavi görebilir veya hamatoloji seksiyonlarına 
transfer edilir. 

Genellikle, hastadan alınan anamneze göre lenf guddelerinin 
ağrısız ve progressiv büyümesi (LAP) ilk bulgudur. Süperfisyel 
lenfadenopati pediatri yaşlarında % 90'a kadar yükselebilir. Ço
ğunlukla servikal lenfadenopati ön planda gelir ve unilateraldir. 
Lenf guddeleri sert veya lastik yapısında ve bulunduğu bölgesel 
dokuya yapışık değildir, palpasyona ağrısızdır. Servikal ve sub
mandubiler bölgelerdeki lenf guddelerinin zaman zaman ufalıp 
büyüdükleri dikkati çekmiştir. Klasik semtomatoloji tamamlan
mazdan 3 - 6 ay ö:tıce ve bazı vakalarda birkaç yıl evvel lenfadeno
pati bildirilmiştir. Lenfad<mopati tümoral bir oluşumu veya en
feksiyon hastalığını taklid edebilir. iyi tetkik eCilmiş bir seride 
hodgkin vakalarının % 74'ünde ünilateral (sağ ve sol yaklaşık 
oranlarda) servikal ve % 7 bilateralservi.kal, % 10 inguinal ve % 
3.4 aksillar lenfadenopati bildirilmiştir (3, 7). 

Kilo kaybı, iştahsızlık, öksürük ve Pel Ebstein tipinde ateş 
sıktır. Ateşli vakalarda prognoz iyi değildir. 
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Bazı vakalarda semptomatoloji gizli seyreder ve birden dalak, 
karaciğer, kemik iliği, akciğer, v.b. enfiltrasyonu ile ortaya çıka
bilir. İlerlemiş vakalarda trakea, özafagus ve mediastenium obst
rüksüyonu tehlikeli olabilir. 

Hodgkin hastalığında hastanın yaşı, cinsiyeti, ırk türleri, has
talığm bulunduğu devre ve özellikle histolojik subklasifikasyon 
klinik entiteyi ayrı ayrı etkilediği gibi, prognoz ve ortalama yaşa
ma süresi üzeırine de etkilidir. 

Lenfosarkom terimi içinde, lenfoid orijinli primer malın tü· 
mörlerden dev foliküler lenfosarkom, retikülüm hücreli sarkom 
ve lenfosarkom anlaşılır. Ancak retikülüm hücreli sarkom lenfo
sarkom klinik özellikleri, patoloji vı;, terapödik uygulama bakı
mından beraber değ·erlendirilebilir (14). 

Lenf osarkom erişkinlerde ve yaşlılarda daha sık görülmesine 
rağmen çocukluk çağında görülen tümörler arasında % 5'e ya
kın insi dans gösterir ( 4) . 

Le-nfosarkom gurubu tümörleri lenfoid doku bulunan çeşitli 
bölgelerden doğabilir. Bazı vakalarda tek bir bölgeye bağlı ka
labileceği gibi, diğ·erlerinde sistemik semptomatoloji veren yay
gın şekilleri bulunabilir. Başlangıç yerine göre önem taşır. Sin
dirim sistemi, üst solunum yolları, karın içi-retro peritoneal, me
diastenium, deri, merkezi sinir sistemi ve timüs primer başlangıç 
yeri olabilir (14). İyi teknik edilmiş 121 vakalık bir seride % 33 
sindirim sistemi, % 21 mediastenium, % 10 üst sindiıim siste
mi ve solunum yolları ve % 10 civarında da diğer bölgelerden ori
jin almıştır (3). Sindirim sisteminde terminal ileum, çekum, 
apendiks ve çıkan kolonda sık görülür (3). lntussaption perforas
yon, kanama, v.b. gibi akut abdomen ile gelirler ve hemen hepsi 
laparotomi ile teşhis edilir. 

Lenfosarkom vakaları arasında lösemiye dönüş % 16 - 20 ci
varında olmakla beraber, mediastenium orijinlilerde % 45'e ka
dar yükseldiği gibi, karın içi orijinli vakalarda % 5'e kadar düşe
bilir (3). Kırkiki vakalık bir seride % 21.4, ikiyüz sekiz vakalık di
ğer bir seride lenfoblastik lösemiye transformasyon % 29.8 nis
betinde bildirilmiştir (6,13). Lösemiye transformasyon gösteren 
lenfosarkom vakalarınd.a merkezi sinir sistemi komplikasyonları 
daha sıktır ( % 50'si) (3). 
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LABORATUVAR BULGULARI 

Malign lenfomalarda eritrosit, lökosit ve trombosit değerleri 
geniş variasyon gösterir. Hodgkin hastalığmda normositik, 
normokromik! bir anemi vardır. Anemi nedenleri arasında, 

kemik iliğ·inin malin hücreler ile enfiltrasyonu, yetersiz he
matopoez ve antikor gösterilen vakalarda otoimmün hemolitik 
anemi olabilir (12). Bazı vakalarda ein.rosit morfolojisi bozulma
mış, coombs testi olumsuz veya antikor yoktur. Coombs testi 
olumsuz olan vakalarda transfüzyon gerekmez. İlerlemiş vakalar
da anoreksi nedeniyle beslenme bozukluğuna bağlJ demir eksik
liğ·i anemisi de ortaya çıkabilir (2). 

Aşırı hemoliz, retikülositoz, bilirubinemi, urobilinojenuri ve 
dışkıda urobilinojen artışı terminal fazda daha sJk görülür. 

Hodgkin hastalığında çoğunlukla lökosit sayısı normal ol
makla beraber düşük veya yüksek olabilir. Ancak lökopeni ve len
fositoz oldukça nadirdir (1). Lökosit sayısı hastalığın terminal fa
zında çok artabilir ve polimorfonüklear prodominans % 90'a ka
dar yükselebilir. İlerlemiş hodgkin hastalarında lenfositer depres
yon ve buna paralel olarak antikor yapımı depresyonu iyi bilinir 
(1). Myeloid seride maturasyon defektine bağlı sola kayma ve şua 
tedavisinden sonra eosinofili bulunabilir. 

Sıklıkla tromobsit sayısında artma vardır. Trombopeni hal
lerinde kemik iliği metastazı veya hipersplenism düşünülmelidir. 
Bu gibi trombopenili hodgkin vakalarında trombositle ile ilgili 
testler uzar veya bozulur. 

Hodgkin hastalığında nadiren Sternberg hücreleri kıemik ili
vinde bulunabilir. Bazı vakalarda kemik iliğinde myeloid ve me
gakaryositer hiperplaziye rastlamak mümkündür (14). Hemolitik 
anemi ile seyreden hodgkin hastalığında kıemik iliğinde eritroid 
hiperaktivite vardır. 

Anoreksili vakaların dışında, yetersiz hematopoze bağlı ola
rak serum demiri artmış, serum bağ'lama kapasitesi düşük ve de
mir depoları saturedir (2). 

Serumda hipoalbuminemi, alfa-l'de artma ve bazı hodgkin 
vakalarında fibrinojen seviyesinde artma bildirmiştir (1) . Sedi-



LENFOMA YAKALARINDA HEMATOLOJİK BULGULAR 

Vak'a Yaş/yıl Erkek Kız Erit.Millmm3 Remog. Lökosit/mm3 Segnıent Lenfosit Mono Eos Stab Blast Tr 
Gnı/100 ml % % % % % % 

1 6 + 1.01 2.4 8200 60 34 3 1 2 N 
2 10 + 3.85 11.2 10400 42 51 5 2 N 
3 8 + 3.20 10.4 14COO 52 35 1 1 11 N 
4 2 + 1.70 4.8 19000 20 70 10 N 
5 8 + 2.00 7.2 10200 76 12 4 8 N 
6 1.5 + ;;.40 10.8 22GO 80 18 2 N 
7 3 + 4.02 12.8 60GO 60 33 1 5 1 N 
8 20 + 2.90 8.0 1o:ıoo 89 9 1 1 N 
9 7 + 3.70 10.4 3800 48 40 4 8 N 

10 4 + .3.45 10.4 40CO 46 43 2 8 1 N 
11 6 + 4.05 11.2 cooo 48 44 4 8 N 
12 13 + 2.80 6.4 13800 56 37 3 1 3 N 
13 12 + 4.40 13.6 4000 65 33 1 1 N 

Ortalama 7.5 % 67 ()' 
ı O 33 3.11 9.2 9000 57,0 35.3 1.4 0.6 3.6 2.1 N 

(14) + 5 + 3.14 8.0 1000 26 68 2 2 2 N 
(15) + 5 + 3.95 12.1 5400 44 32 4 16 N 
(16) + 7 + 3.40 8.8 7000 56 38 3 2 1 N 
(17) ;· !) + 3.20 9.6 8000 61 33 1 4 1 N 

Ortalama 6.5 % 75 % 25 3.42 9.6 5350 4.6.7 42.7 2.5 3 5 N 

) + Hodgkin valtalarıdır. 
Tr = Trornbosıt sayısı, N = Nomlal 
Tablo : ı 
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mantasyon genellikle yüksektir ve terminal fazda çok yükselebi
lir. Alkali fosfataz dengesi yüksektir, nadiren ürik asid nefropa
tisi bulunabilir. 

Lenfosarkom grubunda kan bulguları normal sınırlardadır. 
Tümör hücreleri perifeıik kanda görülebilir. Lenfositoz buluna
bilir. Kemik iliğinde, lenfosarkom hücreleri enliltrasyonu teşhis 
vasıtası olabildiği gibi, anemi trombopeni nedenidir. 

Kliniğimizde takip ettiğimiz malin lenfoma vakalanna ait 
bulgular Tablo l'de gösterilmiştir. Bütün grupta yaş ortalaması 
7.1 yaştır. Lenfosarkom vakalarında yaş ortal~ması 7.5 yaş, en 
küçük vaka 1.5 yaşında en büyük vaka 20 yfü}tndadır. Hodgkin 
hastalığında yaş ortalaması 6.5 yaş, en küçük vaka 5, en büyük 
hasta ~ yaşında bulunmuştur. 

Lenf osarkom vakalarının % 67'si Hodgkin hastalarının % 
75'i erkektir. Lenfosarkom vakalarında eritrosit ortalaması 3. 11 
milyon/mm3

, hemoglobin ortalaması 9.2 gr/ 100 ml. lokosit orta
laması 9000/ mm3 endüşük Lökosıt sayısı 2200/mm3

, en yüksek lö
kosit sayısı 19.000/ mm3 olarak bulunmuştur. Trombosıt sayıları 
normal sınırlardadır. Hodgkin vakalarında eritrosit ortalaması 3.42 
milyon/ mm3 hemoglobin ortalaması 9.6 gr / 100 mm3 ve lökosit 
ortalaması 5.350/ mm3

, en düsük lökosit sayısı 1.000/mın3, enyük
sek lökosit şayısı 8.000/mm3'dür. Hodgldn hastalarında irombosit 
sayısı normal sınırlarda bulunmuş ve kemik iliğinin mikroskopik 
incelenmesinde Stenberg hücrelerine rastlanmamıştır. 

Malin lenf omalı vakalarımızın % 17.6'sıncta servikal, % 
ll'inde aksillar, % ll'inde inguinal lenfadenopati, % 6'sında me
diastenium genişlemesi % 30'unda spls.nomegali ve % 47'sinde 
karında kitle görülmüştür. 

Hastaneye giriş bulgusu mediastenium genişlemesi olan bir 
malın lenfoma vakasında kemo-radyo terapiden hemen sonra 
lenfoblastik lösemiye transformasyon dikkatimizi çekmiştir. 

SUMMARY 

Clinlcal and hematological findings are discussed in rr.alignant Iymphoma. 
And also, a briet report of seventeen cases of malignant Iymphoma ıs presented. 
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KLİNİGİMİZDE ON YIL :ZARFINDA GÖRDÜGÜMÜZ 
MALİGN LENFOMALARIN HUSUSİYETLERi 

L . ULU KUT LU • , M. BİLGER • ve S. B. TÜMAY • 

Çocuklarda malign lenfomalar yetkine göre daha az görül
mekle beraber nadir değillerdir. Kliniğimizde 1961 1970 yılları ara
sında olmak üzere son on yılda görülen lenfoma vak'alarının sayısı 
48 dir. Bunlardan 24 tanesi Hodgkin hastalığı, 22 si 1enfosarkom 
ve iki tanesi retikülum hücreli sarkomdur. Hodgkin hastalığına 
musap iki çocuk dışında bütün vak'alarda biopsi yapılmak sure
tile diagnoz kesinleştirilmiştir. 

Teillet ve Schweisguth 1950 den 1967 ye kadar 2 ile 15 yaşlar 
arasında 72 Hodgkin vak' ası müşahede etmişlerdir (1). Bailey ve 
arkadaşlarının (2) 1961 de yaptıkları bildiride 76 maligne lenfo
ma vakasmın 28 inin Hodgkin (25 granulom ve 3 sarkom), 48 inin 
sarkom (5 lenfositer tip, 20 lenfoblastik tip, 7 retikülum hücreli 
sarkom, 14 mikst ve 2 dev folliküler lenf oma) olduğu belirtilmiş
tir. Ayni yıllarda Dargeon'in (3) 1-4 yaş arasındaki çocuklarda 75 
1mfosarkom, 31 retikülum hücreli sarkom ve 3 folliküler lenfosar
kom ihtiva ede11 geniş bir değerlendirmesi mevcuttur. Jones (4) 
da ı -14 yaş arasındaki çocuklarda 5 i retikülum hücreli sarkom 
olan 43 lenfosarkomlu vak'anm analizini yapmaktadır ki bu bul
gular çocuk yaşlarında lenfosarkomun Hodgkin hastalığından 

clıı.ha sık meydana geldiğine işaret etmektedir. 1957 ve 1960 yılları 
arasında Hacettepe Çocuk Hastanesinde görülen lenfoma grubu 
tümörlerin sayısı 28 olup bunlardan 4 tanesi Hodgkin hastalığı 
vak'alarıdır (5) . Ancak, bizim 1961 - 1970 yıllarında klinJğimizde 
takip ve tedavi ettiğimiz vak'alarda Hodgkin hastalığ·ı V"2: lenfosar
kom arasında insidans bakımından bir fark görülmemektedir. Bu 
on yıl içinde tedavi edilen 13126 hastada Hodgkin hastalığı insi
dansı % 0,18 ve lenfosarkom vak'alarının insidansı da 3 0,16 dır. 

• İstanbul Üniversitesi, Ceı-rahpaşa Tıp Fakiiltesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Küxsüsü, 
Cerruhpaşa, İstanbul. 
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Rye sempozyumuna göre yaptığımız ayınında Hod~kin has
talığına musap vak'aların 11 tanesi I. stage'de, 4 tanesi II. stage 
de, 7 tanesi III. ve 2 tanesi de kliniğimize müracaatlarında IV. sta
ge'de kabul edilmişlerdir. Klinik bulgulara göre vak'aların I. veya 
II. stage'de bulunduklarını söyleyebilmek güç olup iki grubun ara
sındaki ayırımda lenfografi yardımcı olabilir. Yalnız, vak'alarırnız
da splenomegaliyi her zaman visseral yayılış şeklinde oeğerlen

dirmek mümkün görülmemektedir. Çünkü vak'aların büyük bir 
kısmında (16 vak'a) tesbit edilen splenomegali her zaman hastalı
ğın seyri ile paralel bulunmamıştır. Çocuk yaşlarında değişik ne
denlerle splenomegali sık olarak görüldüğünden dalak ponksiyonu 
yapmak suretiyle verifiye edilmesi uygun olur. 

Vak'alanmızda Hodgkin hastalığının yaş ve cinse göre dağılı
mı tablo I de görülmektedir. Vak'a sayısının az oluşu ve değişik 
yaşlara dağılımı sebebiyle Teillet ve Schweisguth'un (1) gösterdik
leri gibi ô - 7 ve 10 - 11 yaşlarına has olan iki zirve belirmemekte
dir. Bununla beraber hastalığm vak'alarımızda, küçük yaşlardaki 
çocuklarda daha fazla gibi görünmesi, erken devrede müracaatın 
bir ifadesi şeklinde alınarak bizi iyimserliğe götürebilir Kız ve er
kek çocuklar arasında hastalığa musabiye~ bakırn.Jndan 1 : 1, 7 gibi 
bir oran belirmektedir. Bu oran Teillet ve Schweisguth'un (1) ma
teryelinde 1 : 4 olup genel olarak 1 : 2,5 kabul edilmektedir. En 
küçük hastamız bu yazarların müşahedelerine uygun tarzda 2 ya
şındadır. 

TABLO : 1 

Hodgkiıı hastalığında vak'aların 

Yaş ve cinse göre dağılımı 

Ya.ş vak'a insi dans Kız er k eli:, 
sayısı % 

2 1 4,1 1 
4 3 12,5 1 2 
5 6 20,8 1 4, 

6 3 12,5 3 
7 4 16,6 2 2 
8 4 16.6 3 1 
9 3 12,5 1 2 

15 1 4,1 1 

Total 24 !-} ıı:; 

Pa.ne'l Il - 8 
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Lenfosarkom vak'alarında ise hastalık daha erken, bir yaşın
da, görülmekte ve 6 yaşında hafif bir artış göstermektedir (Tab
lo 2). Kız ve erkek çocuklar arasındaki oran 1 : 2,1 tarzında, 

Hodgkin hastalığının dağılımına bir benzerlik görıtermektedir. Jo
nes ve Klingberg 43 lenfosarkom vak'asında 2,6/1 oram ile erkek 
çocuklardaki fazlalığa işaret etmektedir. 

y~ 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

13 

2 

Total 

TABLO: 2 . 

Lenfosarkom vak'alannda 
yaş ve cinse göre dağılım 

vak'a insidans 
sayısı % 

1 4,5 

2 9,1 

3 13,6 

3 13,6 

5 22.7 

2 18,1 

1 4,5 

1 4,5 

2 9,1 

1 4,5 

1 4,5 

22 

Kız erkek 

1 

1 1 

1 2 

3 

1 4 

1 1 

1 

1 

1 l 

1 

' 
7 15 

İnitial lokalizasyon Hodgkin hastalığı vak'alarında % 87,4 
servikaldir ve daha sık olarak sağ tarafta (% 45,8) bulunmakta
dır (Tablo 3). Bu durum diğer bildirilerde de (1) aynen görül
mektedir. Lades (6) 26 vak'ada % 80 servikal ganglion büyümesi 
tesbit etmiştir. Vak'alarımızda iki taraflı initial musabiyet daha 
azdır ve her iki grupta da çok defa radyolojikman tesbit edilen 
mediastinal adenopati ile birliktedir. Karaciğer ve dalak musabi
yeti bu organların büyüklüklerine göre değerleadirildiğinde vak'
aların büyük bir kısmını ( % 70,8) teşkil etmektedir. Kanımızca 
bu lenfoma ile olan direkt bağıntıdan ziyade bir kısmında değişik 
nedenlerle ilgilidir. 
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TABLO : 3 

Hodgkin hastalığında initial lokalizasyon 
(24 vak'ada) 

Lokalizasyon 

Sol servikal 

Sağ 

Kon1bine " 

İlave adenopati 

Mediasten dolgun (Rad.) 

Karaciğer 

Dalak 

vak'a sayısı 

8 

11 

2 

18 

19 

18 

17 

insidans % 

33,3 

45,8 

8,3 

75,0 

79,1 

75,0 

70,8 
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Lenfosarkomda, bizim vak'alarımızda initial tüm;lr lokali
zasyonu en çok servikalde ( % 50) görülmekte ve bunu abdominal 
yerleşim takip etmektedir. J ones ve Klingberg 1963 e kadar olan 
43 çocuktan müteşekkil materyellerinde lenf dü&ümlerinde en sık 
olarak servikal lokalizasyon müşahede etmişlerdir ve bunu medias
tendeki yerleşim takip etmiştir. Bununla beraber abdominal ve 
mediastinal lokalizasyonlar arasındaki fark büyük değildir. Bizim 
materyelimizde abdominal lokalizasyon ikinci derecede bir sık
lıkla kendisini göstermektedir (Tablo 4). Dargeon (3) en sık görü
len lokalizasyon olarak intra abdominal ve retroperitoneal bölgeyi 
bildirmektedir. 

TABLO : 4 

Lenfosarkom vak'alarında initial lokaliza.syon 
(22 vak'ada) 

Lokalizasyon vak'a sayısı lnsidaWJ % 

Servi kal 11 50,0 

Abdomlnal 7 31,7 

Mediastinal 2 9,1 



116 L. Ulukutlu, M. Bilger ve S. B. Tümay 

Histolojik özellikleri bakımından yapılan biopsilerde 20 vak' -
ada Hodgkin hastalığının tesbiti ile bir vak'ada dalak ponksiyon 
tiopsisinde Hodgkin şüphesi izhar edilmiştir Bir Hodgkın sarkom 
mevcut olup iki vak'ada da biopsi yapılmamıştır. 

Lenfosarkom vak'alarının 22 sinde de teşhis histolojik olarak 
teyid edilmiş olup ayrıca iki retikülum hücreli sarkom vak'ası 

mevcuttur. Vak'aların teşhisi biopsiye dayanılarak yapılmış ve 
biopsi dışı vak'alar lenfosarkom olarak değerlendirilmemişlerdir. 

Lenfosarkom'un lösemiye değişimi ise, Jones tarafından, len
fosarkom teşhisi konulduğu zaman periferik kan ve kemik iliğinde 
lökoz belirtileri göstermeyen, ancak daha sonra tipik lökoz tabl~ 
sunun meydana geldiği vak'alarda kabul edilmi~tir. Patolojik ola
rak her iki hastalığın lenf düğümlerindeki bulgular bakımından 
benzerliğine işaret edilmektedir. Bu değişimi Jones % 25,7 oranın
da bildirmektedir. Bailey ve arkadaşlarının (2) serisinde % 14,6 
dır. Pierce (7) ise % 52,2 ile vak'alarının yarısından fazlasını gös
termektedir. Bu farklar hastaların yaşama süresi ile izah edil
mektedir. Şüphesiz uzun bir sürede daha fazla dönüşüm olabilir. 
Bizim lenfosarkom vak'alarımızda bu oran % 31,8 bulunmuştur. 

Biolojik belirtileri burada bildirmek istemiyoruz. Çünkü klinik 
tablo evvelce yapılan Yalçındağ ve Tümay'ın (8) bildirilerinden 
bir ayırım göstermemektedir. Lenfosarkom vak'alarında da bilinen 
dışı bir özellik yoktur. Yalnız burada tüberkülin testinin bir tanesi 
BCG li olmak üzere bütün Hodgkin vak'alarında negatif bulun
masına mukabil lenfosarkomda 8 vak'ada pozitif olduğuna işaret 
edelim. 

Her iki grupta da hastalardaki periferik kan değ·erlerini bu
rada belirtmek istiyoruz. Hodgkin hastalığı nedeniyle kliniğimiz
de tedavi edilen vak'alardaki initial periferik kan değ·erleri tab
lo 5 de görülmekt:edir. Ortalama değerler yönünden normokromi 
ik.ı beraber giden hafif bir anemi tesbit edilmektedir. Vak'alar 
izole olarak alındıklarında mevcut anemi hastanın bulunduğu 
stage ile bir bağlılık göstermemektedir. Fakat iki vak'a dışında 
bu bulgu splenomegali ile beraber gitmektedir_ Leucocyt sayısı 
ortalama olarak normal bulunmakta ise de be!Ş vak'ada aşikar 
lökopsni ( % 20,8) ve altı vak' ada lökositoz ( % 25) mevcuttur. 
Lenfopeni aşikardır ve bizim vak'alarımızda da Teillet ve Schwe~ 
isguth'un (1) vak'alarında olduğu gibi ilk devrededir. Ayni ya-



Yaş 

9 
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4 
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7 
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TABLO: 5 

1961 - 1970 yıllarında Kliniğimizde tedavi ?.dilen 
Hodgkin hastalığı vak'alannda 

periferik kan değerleri 

Ery. Iib MOH Leuco. Ly. 
1nil./mm3 gr % µ. yy pro ı :nm3 % 

3.20 8,40 26,2 5.600 19 
2.48 5,28 21,3 11.00-0 10 
1.00 14,40 36,0 18.000 22 
3.85 11,20 29,9 6.600 38 
1.60 4,80 30,0 800 38 
3.70 10,4-0 28,1 3.000 14 
3.10 8,80 28,6 8.400 
0.92 2,56 27,8 6.400 23 
1.65 3,20 19,3 20.000 12 
4.00 12,00 30,0 3.600 14 
3.20 10,40 32,1 4.000 39 
3.40 10,40 30,5 6.800 30 
3,70 12,80 34,5 6.000 17 
3.40 9,60 28,2 6.000 27 
4.60 12,80 27,8 5.400 16 
1.09 4,80 44,0 l.600 22 
4.50 12,00 26,6 5.400 58 
3.58 8,00 22,3 14.0-00 19 
4.20 12,16 ·28,9 6.000 29 
1.94 5,92 30,5 15.000 38 
3.84 10,56 27,5 9.400 38 
4.26 9,28 21,7 12.800 14 
3.70 12,00 32,4 9.000 8 
2.10 3,20 15,2 3.600 27 

3 .1 8,56 29,0 7.854 24,8 
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Eo. 
% 

2 
2 

4 

3 
1 
2 
5 
2 

10 
2 

3 

3,2 

zarlar vak'alarının yarısında lökosit sayısını 10 000/ mm3 bulmuş
lardır. Eozinofili % 5~15 arasında 1/ 4 vak'ada bulunmuş olup 
bizim materyelimizde yalnız iki vak'ada mevcuttur ( % 5 - 10). 
Lode (6) materyelindeki bulgulara dayanarak hastalık ilerledik
çe hipokrom bir aneminin meydana geldiğ·ini ve hemoglobinin 
% 60 ın altına düştüğünü bildirmektedir. Buna sebep olarak sp
lenomegali ile ilgili eritrosit harabiyeti gösterilmektedir. Bizim 
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bulgularımızda bu görüşü desteklemekle beraber değişik zaman-
larda eritrosit yaşama müddetinin tayini ve rezistans globülerin 
araştırılması suretile verifiye edilmesi gerekirdi. 

Lenfosarkoma musap olan çocuklarda ise Dargeon nadiren 
anemi müşahede etmiştir. Bizim vak'alarırnızda iki çocukta bu-
lunan bariz anemi dışında, genel olarak orta derecede bir anemi 

TABLO 6 

1961 - 1970 yıllarında Kliniğimizde tedavi e<Hlen 
lenfosarkom vak'alannda periferik kan değerleri 

Yaş Ery. Hb MGH l.AJ. Eo. LB ve A.H 
mil./mın3 gr % Leuco. yy pro/mm3 % % % 

6 2.24 9,92 20,0 8.000 17 4 

4 3.31 10,40 31,4 11.400 22 1 

4 3.10 8,00 25,8 4.200 52 

6 2.80 8,00 28,5 11.600 26 

4 3.35 11,20 33,4 6.000 52 

6 4.10 12,80 31,2 5.800 20 

6 3.20 10,72 33,5 4.400 36 

6 2.90 21.000 1 78 

J3 3.92 7,20 18,3 13.200 4 2 

7 3.02 14.00 46,3 9.000 61 1 

5 4.62 13,60 24,4 17.600 52 4 

5 1.80 7,20 40,0 50.000 76 

11 2.00 7,20 36,0 24.000 96 

3 3.60 11,20 31,1 10.400 71 

'j 3.80 12,00 31,5 11.200 24 2 

l 2.75 9,60 34,9 15.000 38 4 

JO 3.10 7,ZO 23,2 26.000 46 9 

9 1.01 4,80 47,5 1.800 4 

3 3.14 11,20 35,6 21.400 90 2 

11 2.72 8.00 28,6 5.200 5 

5 2.20 8.70 31,0 12.300 5 20 

2 3.20 8,00 25,0 19.800 68 

<Jrt. 2.99 9,13 31,3 14.059 36,3 2,2 
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mevcuttur ve normokrom tiptedir (Tablo 6). Ayrıca bir vak'ada 
bulunan bariz lökopeni dışında lökositoz tabloya hakimdir. Yük
sek değerler lökoz transforamasyonunun olduğu veya daha iyi 
bir değ·irnle löseminin eklendiği vak'alarda görülmektedir. lzo
le lenfopeniler nadir olup hastalık için karakteristik değildir. 

ikinci stage'deki bir Hodgkin vak'ası dışında, sedimantas
yon bütün hastalarda değişik derecelerde yüksek bulunmuştur. 

ÖZET 

1961 - 1970 yıllarında kliniğe yatırılarak tetkik ve tedavi edilen çocuklarda 
görülen lenfomalar bildirilmiştir. Toplam vak'a sayısı 48 olup bunlardan 24 ta
nesi Hodgkin hastalığı, 22 si lenfosarkom ve 2 tanesi retikülum hücreli sar
komdur. Hodgkin hastalığına musap iki çocuk dışında bütün hastalarda biopsi 
yapılmak suretiyle diagnoz kesinleştirilmiştir. 

Hodgkin hastalığına musap çocukların büyük bir kısmında splenomegali 
tesbit edilmiş olmakla beraber, çocuk yaşlarında değişik nedenlerle splenome
ali belirdiğinden, stage tayininde dalak ponksiyonunun yapılması gereğine işa
ret edilmiştir. 

Maligne lenfomalar bu materyele göre 5 - 6 yaşlar arasında bir artış gös
termekte olup kız ve erkek çocukların musabiyeti Hodgkin hastalığında ı : 1, 7 
ve Ienfosarkoma'da 1 : 2,1 şeklinde belirmiştir. 

AyrınWı olarak verilmeğe çalışılan kan değerlerine göre Hodgkin hastalı
ğında normokrom tipte hafif bir anemi mevcuttur. Lökosit sayısı % 25 nisbetin
de yüksek bulunmakla beraber, ortalama değ·er normaldir ve aşikar bir lenfo
peni mevcut olup bir vak'a dışında eozinofili tesbit edilmemiştir. 

Lenfosarkom vak'alannda % 31,8 nisbetinde lösemiye dönüşüm oildirilmıştir. 

SUMMARY 

Oaa·actaristics of cases of ma.ligrıa:nt lyınphoma 
observea during tlıe last ten years 

48 cases of Iymphoma treated in our Clinic during the years 1961 - 1970 are 
presented. 24 of these were diagnosed as Hodgkin's disease, 22 as lymphosarco
ma and were reticulum cell sarcoma. The diagnosis was confirmed by biopsy 
in all but 2 cases of Hodgkin's disease. 

In Hodgkin's disease, although splenoınegaly can be demonstrated in the 
great majority of patients, this finding not being pathognomonic, spleen biopsy 
is suggested as a more efficent method in determining the stage of the disease. 

According to our material, maligna.nt lymphomas show an increase in the 
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5-6 age groups, the relation of girls to boys being 1 : 1,7 for Hodgkin's disease 
and 1 : 2,1 for lymphosarcomas. 

The detailed blood values showed a slight normochrcmic anemia in Hodg
kin's disease; on the other hand, although the leucccyte count wa:ı f ıund to be 
increased in 25 % of the cases, the mean values were nevertheless normal. 
Again, lymphopenia was always present but eosinophilia was found in only 1 
case. 

The conversion of lymphosarccnıa to leucemia was observed in 31,8 % of 
our cases. 

BİBL!YOGRAFY A 

1. Teillet, F. ve O. Schweisguth: La maladie de Hodgkin chez l'enfant etude 
72 observations personnelles. Arch. Franç. Perl. 1968, 25: 313. 

2. Bailey, R. Jr., E. O. Jr. Bargert ve D. C. Dahil: Malignant lymphoma 
in ohildren. Pediatrics 1961, 28: 985. 

3. Dargeon, H. W.: Lymphosarcoma in childhood. Pediatrics 1953, 6: 13, 

4. Jones, B. ve W. G. IGingberg: Lymphosarcoma in children. J. Pediat. 
1963, 63: 10. 

5. Marulyalı, K.: Çocuklarda lösemi ve habis tümörler. hliniğimizde 3 yılda 

görülen 98 vak'a münsebetiyle. Çocuk Sağlığı ve hastalıklan dergisi 
1960, 3: 231. 

6. Loder, E.: Beitrag zur Lymphogranulomatose im Kindesalter. Halvet. Pe
diat. Acta 1959, 14: 141. 

7. Pierce, M. I.: site Jones ve Klingberg'de. Lynıphosarcoma and Hodgkin 
disease in children. The Fourth National Cancer Co!lference Philadelphia 
1960, J. B. Lippincott Co. 559. 

8. Yalçmdağ, Ş,. ve S. B. Tümay: Çocukluk yaşlarında i.Nlfogranülomatosis. 
İstanbul Çocuk Kliniği 1967, 3: 15. 



Kliniğimizde Malign Lenfoma 

Dr. G. Gedikoğlu ve Dr. L. Ulukutlunun tebliğleri üzerinde 
tartışma: 

121 

Dr. Berkman: Mediastinal lokalizasyon çocuklarda oldukça sık 
gözüküyor. Halbuki erişkinlerde daha az, mesela % 4 nisbetinde. 
30 sene ·evvel Assmann mediastinal lenfomalarda gözüken loke
moid reaksiyonu dikkat nazarına çekmiştir. Son bir incelemeye gö
re Hodgkinde kemoterapiden sonra lösemik değişmeler gözüktüğü 
bildirilmiştir. 

Dr. Aksoy: Malign lenfomalarda anemi meselesi önemli. Hodg
kin vakalarında, Coombs müspetleştiğini ilk defa bildirenlerden biri 
de Dameshek'dir. Buna rağ·men semptomatik hemolitik anemi, 
Hodgkin vakalarında çok nadirdir. Daha ziyade, kronik lenfoid lö
semi ve lenfo sarkom vakalarında gözüküyor. Biz Hodgkinde gör
medik. Bazı hodgkin vakalarında hipokrom mikrositer anemi ve 
düşük kan demiri tespit edilir. Bunlar hakiki demir noksanlığı ane
misi değildir. Enfeksiyon anemilerinde olduğu gibi depo demiri 
mevcut olup (demir noksanlığı anemisinin aksine), plazmaya ge
çişinde blokaj vardır. Cline ve arkadaşları bunu göstermişlerdir. 

Tebliğimizde bu konuya dokunmuştuk. 

Dr. lnceman : İncelenen, tebliğ edilen vak'a adedi çok az. Biz 
çocuk kliniğ'i olmadığ1mız halde daha sık görüyoruz. Hastalarınızda 
sık hepatosplenomegali gözükmesinin sebebi nedir? Ayrıca im
munoglobulin incelemesi yapıldı mı? 

Dr. Kocagil: 54 vak'anın ikisinde ikter gördüm. Bu hastalar ter
minal devrede idi. Karaciğer testleri ve enzim bozulmuşlardı. Biz 
bunun daha ziyade ilaçların toksik etkisine bağlı olduğunu kabul 
ediyoruz. Ayrıca, ML larda lösemiye dönüş, hastalığın seyrinde bir 
komplikasyon olabileceği gibi, kemoterapi ile de meydana gelebi
lir. Bizim iki vakamızda myeloid ve lenfoblastik lokoz gözükmüş·
tür. Belki bu kemoterapiye bağlıdır. Aksoy'un söylediği gibi ben 
Hodgkin vakalarımızda hemolitik anemi görmedim. 

Dr. Aran: Erdem splenomegalili vak'alarda lenfografiye lüzum 
gösterdiler. Bunun sebebini bildirmelerini rica edeceğim. 

Dr. Gedikoğlu: Bizim çocuk kliniklerinin istatistikleri yetersiz
dir. Splenomegali lenfomalarda % 25-30 u geçmez. Ulukutlu'dan bir 
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noktayı öğrenmek istiyorum : Mediastenden başlamanın % 40 ın 
üstünde olmasının sebebi nedir? 

Dr. Ulukutlu: Kliniğimizde 10 senede 13.176 hasta yatmıştır. 
Bunlardan 48 i ML idi. 24 ünde Hodgkin. Genel olarak Hodgkin 
nispeti % 0.18 dir. Bu dünya istatistiklerine uymaktadır. ML ço
cuklarda erişkinlerdeki kadar sık değildir. Aynı şekilde 7 senelik 
bir istatistikte kliniğimizde lösemi nisbeti % 0.5 bulunmuştur ki, 
ML !erden daha çoktur. ML larda bazı vak'alarda immunelektro
foresis yapılmış ve alfa-1 de artma tespit edilmiştir. Splenome
gali vak'alarımızın ekseriyetinde bulunmuştur. Bunu tamamen 
Hodgkin enfiltrayonuna bağ"lamak istemiyoruz. 

Çocukluk yaşlarında ML her zaman daha sık sindirim siste
minde gözüktüğü fikri doğru değildir. Nitekim: 48 kişilik ve 76 ki
şilik iki seride, lezyonun sindirim sisteminde başlaması, ön planda 
değildi. Daha ziyade mediasten ve thorax lezyonları ön sırayı işgal 
etmiştir. Abdominal sistem splenomegali hariç ikinci plandadır. 

Dr. Onat: Çocuklarda incidenceın az olması, çocuk vak' alarmın 
bir kısmının, iç hastalıkları kliniklerine gitmesi ile de kısmen izah 
olunabilir. Gedikoğlu'nun, ateş çocukluk yaşlarında gözükmedi
ği fikri doğru değildir. Çünkü biz 27 Hodgkin vak'amızın 10 unda 
( % 38 inde) ateş vardı. Hepatosplenomegaliye, çocuklarda genel 
olarak erişkinlerden daha fazla rastlanır. Mesela kalp yetmezli
ğinde, mesela anemilerde de olduğu gibi. Selektif bir hadise olsa 
gerek. 

Dr. Aksoy: Literatürde splenomegali nispeti takriben % 50 dir. 
Hatta patolojik olarak % 80 dir. Peters ve arkadaşları bu nisbeti 
vermişlerdir. Bu farkın sebebi klinikte splenomegalilerin tam ola
rak tayin yetersizliğinden olsa gerektir. 



MALIGN LENFOMALARIN IMMÜNOLOJIK 
YÖNDEN iNCELENMESi 

Or. Asuman MÜFTÜOGLU • 

Malign lenfomalarda edinsel (akiz) immünolojik eksiklik send
romları ve oto-immünite sık görülür. Normal görevi vücudu ya
bancı etkenlere karşı korumak olan bu dokunun neoplazmaların
da bir takım bağışıklık kusurlarının ortaya çıkması tabiidir. Ma
liyn lenfomalardaki immünolojik bozuklukları üç genel başlık al
tında toplayabiliriz : 

1. Geç aşırı duyarlık reaksiyonlarında bozukluk (Anerji) 

2. lmmün globulin sentezinde bozukluk (Edinse! hipo veya 
agammaglobulinemi) 

3. Oto-immünizasyon. 

Bu immünolojik bozukluklar sonucu bu hadalıklar bazı tip 
infeksiyonlara özel bir eğilim gösterirler. Mesela Hodgkin hastaıı
ğ·ında tüberküloz, kriptokokkoz gibi mikotik ve herpes zoster gibi 
viral hastalıkların sık görüldüğü dikkati çekmiştir. Bu infeksiyon
larda geç aşırı duyarlık konutun (host) direncinde en önemli ro
lü oynar. Bu sebepten anerjik Hodgkin hastasının granuloma ya
pan infeksiyonlara sebep olan mikroorganizmalara karşı direnci 
azalmıştır. Buna karşılık konut direncinde antikorların ve granu
lositer elemanlar vasıtasile fagositozun daha büyük rol oynadığı 
pyojen infeksiyonlar lenfosarkom, kronik lenfoid lösemi ve mül
tipl myelomda daha sık görülür. Çünkü bu hastalıklarda immün 
globulin sentezi bozulmuştur. Bir çok oto-immün hastalıklar ile 
maliyn lenfomalar arasındaki ilişkiler ise son senelerde daha çok 
dikkati çekmeğ·e başlamıştır. 

• İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp FakUltes i İç Hastalıkları Kürsüsü, Cerrahpa,a 

İstanbul. 
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İmmüno-kompetan hücrelerin fonksiyonel is bölümü mallyn 
lenfomaların her birinde değişik bir immünolojik eksiklik tablo
su görülmesine sebep olur. Bunun en tipik örneği bu gün maliyn 
lenfomalar dışında bırakılan mültipi myelom'dur. Spesifik fonksi
yonu immün globulin sentezi olan plazma hücrelerinin neoplaz
ması olan myelom'da immün globulin sentezi bozulur. Buna kar
şılık mültipotan lenfosit immünolojik reaksiyonların muhtelif saf
halarında değişik görevler yaptığı için, lenfoid dokunun neoplaz
malarında da anerji, edinse! hipo veya agammaglobulinemi ve 
otoimmün hastalıklar gibi değişik immünolojik sapıklıklar görü
lür. Bu sebepten morfolojik olarak birbirinden kolaylıkla ayrıla
mayan lenfositlerin fonksiyonel grupları olduğu düşünülmektedir. 
Good (1,2,3) un öncülük ettiği bir çok araştırıcıların görüşüne gö
re civcivde ve muhtemelen insanda lenfoid sistem iki ayrı kısım
dan ibarettir. Timusa bağ·lı lanfositler hücresel immünite (geç 
aşırı duyarlık) reaksiyonlarında rol oynar. Kuşda Fabricius bur
sası ve insanda muhtemelen barsak lenfoid dokusu immün globu
lin sentezine yönelmiştir. Hodgkin hastalığı timusa bağlı lenfosit
lerin kalitatif ve/ veya kantitaUf bozukluğu ile karakterlidir. Bu se
bepten bu hastalıkda anerji hastalığın en erken safhalarından iti
baren ortaya çıktığı hfilde immün globulin değişiklikleri ve oto
immünizasyon nadirdir veya geç safhalarda görülür. Buna karşı
lık Bursa veya barsağa bağlı lenfoid sistem neoplazmalarında da 
immün globulin sentezi erken bozulur. Defekt lenfoid sistemin 
ana hücresinde başlamışsa, hem immün globulin sentezinde bo
zukluk hem de hücresel immünitenin yetersizliği görülür. Diğer 
taraf dan immünolojik fonksiyonu kesinlikle bilinmeyen retiku
lum hücrelerinin neoplazması olan retikulum hücreli sarkomun 
kendine özgü bir immünolojik yetmezlik tablosu yoktur (Tablo 1). 

Hodgkin hastal.ığı : Hodgkin hastalığından ~überkülozun sık 
görülmesi eskiden beri dikkati çekmiştir ( 4). 1932 yılında Parker 
ve ark (5). Hodgkin'de aktü tüberküloz insidansını % 20 bulduk
ları hfilde tüberkülin deri testi normallere kıyasla çok daha dü
şük oranda pozitif bulunmuştu. Hatta aktü tüberkülozlu Hodgkin 
vak'alarının da tüberkülin-negatif olabildiği araştırıcıların dik
katini çekmişti. O zaman Hodgkin ile tüberkülozun bu ilişkisi 
Hodgkin hastalığının etiolojisinde tüberküloz basillerinin rol oy
nadığını düşündürmüştür. 

1956 yılında Schier ve ark. (6) 43 Hodgkin vak'asında tüber-

• 
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killin, Candida Albicans, trikofiton ve kabakulak antijenleri ile 
cilt testi yapmışlar ve normallere nazaran çok düşük oranda po
zitivite bulmuşlardır: Kabakulak cilt testi normallerin % 90 ın
da, Hodgkinlilerin % 14 ünde, Candida Albicans cilt testi normal 
kontrollerin % 92 sinde, Hodgkinlilerin % 19 unda, trikofiton 
cilt testi normallerin % 68 inde, HodgkinlHerin % 16 sında, tüber
külin cilt testi normallerin % 71 inde, Hodgkinlilerin % 23 ünde 
pozitif bulunmuştur. Diğer merkezlerde de ayni veya benzer geç 
reaksiyon verıen antijenlerle ayni sonuç alınmıştır (7,8). 1966 da 
memleketimizde ilk defa yapılan bir araştırmada biz de bu bulgu
yu teyid ettik (9). İstanbul Verem Savaşı Derneğinin yürüttüğü 
bir araştırmada erişkin şehirlinin % 97.8 ive eri~kin köylünün % 
83.4 ünde Mantoux testi ile tüberkülin pozitivitesi tesbit edilmiş

tir (10). Hastane hastalarında da yaklaşık olarak bu oranda tü
berkülin duyarlığı beklenirken Hodgkin vak'alarının sadece % 6 
sında, diğer lenfoma vak'alarının % 88 inde, lösemi vak'alarının 

% 64 ünde ve metastazlı karsinoma vak'alarının % 50 sinde 
PPD-pozitivitesi tesbit edilmiştir (9). 

Geç aşırı duyarlığm sonradan kaybından başka Hodgkin 
hastaları yeniden duyarlık kazanma yeteneğinden de yoksun
dur. 1962 yılında Aisenberg (11) dinitrochlorobenzene (DNCB) 
kullanarak normallerde ve Hodgkin vak'alarında bu maddeye 
karşı duyarlık uyandırmaya teşebbüs etmiştir. Deri üzertne DNCB 
sürüldükten 2 - 3 hafta sonra cilt içine az miktarda injekte edile
cek olursa, normallerin % 95 inden fazlasında pozitif reaksiyon 
görülür. 37 Hodgkin vak'asından 25 inde DNCB duyarlığı uyan
dırılamamıştı. Bu vak'aların hepsi aktif Hodgkin hastalığı belirti · 

Tablo ı. Maliye ıenfomalarda immünolojik y etmezlik tablolan 

Ret. Hile. Sarkom 

Lenfosarkom ve 
Kr. Len. Lösemi 

Hodgkin 

Mültipl Myelc>m 
1 

(}eç Aşırı duyarlık 1 
. Antik.ar Seııetezin- . 

reaksıyonlarında 1 1 Oto-ımmünite 
bozukluk de Bozukluk 

--
Nadir Nadir Nadir 

Termina l Sık Sık 

Sık Terminal Nadir 
1 

- 1 
Karakteristik -
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leri gösteriyordu. İki yıldan fazla bir süreden beri remisyonda bu
lunan Hodgkin vak'aları normal kontroller gibi DNCB duyarlı
ğını kazanmışlardı. İki yıldan az süreli remisyon vak'alarının ise 
bir kısmı DNCB duyarlığını kazanmış, bir kısmı ise kazanama
mıştı. 

Bilindiği gibi homogref reddi olayı bir çeşit geç aşırı duyarlık 
reaksiyonudur. 1960 - 1962 yılları arasında ayrı merkezlerde top
lam olarak 29 Hodgkin vak'asına yabancı deri grefleri konmuş, 
bunlardan 17 sinde red reaksiyonu normallere nazaran gecikmiş
tir (12,13,14,15). Hodgkinli bir genç kadına tatbik edilen kemik 
iliği grefinin red edilmiyerek sürekli bir şiınera (Chimera) haline 
sebep olduğu kaydedilmiştir (16). 

Chase (17) in deney hayvanlarında Lawrence (18) ın insan
da gösterdiği gibi geç aşın duyarlık insandan insana pasif ola
rak mononükleer hücreler ile geçirilebilmektedir. 1967 de yayınla
dığımız bir çalışmamızda tüberkülin duyarlığının pasif transferi 
normallerde, Hodgkin-dışı lenfomalarda, lösemi ve kanser vak'a
larında ve Hodgkinlilerde denenmiştir. Aşırı duyar şahısların 

kan lenfositlerinin alıcıların cilt altına injeksiyonu ile normal 
kontrollerin onda dokuzunda, Hodgkin-dışı neoplastik hastalık 
vak'alarının on ikide dokuzunda tüberkülin duyarlığı pasif ola
rak nakledilebilmiştir. 23 Hodgkin vak'asının ancak birinde tü
berkülin duyarlığı pasif olarak nakledilebilmiştir (19). Diğer 22 
vak'ada ise PPD-pozitif donörlerden elde edilen lenfositlerin 
transplantasyonundan sonra da tüberkülin deri testi negatif kal
mıştır. Bu deney de göstermektedir ki Hodgkin hastasının lenfo-re
tiküler sistemi aktif immünizasyona cevap vermediği gibi transfer 
faktörü havi le~ositlerin uyarısına da cevap verme yeteneğinden 
yoksundur. Bu çalışmamızda Hodgkinlilerde anerji ve tüberkülin 
duyarlığının pasif olarak da nakledilemeyişi ile hastalığın safha
ları arasında iyi bir korrelasyon yoktu. Tüberkülin anerjisi has
talığın lokalize gibi göründüğ·ü erken devirlerde bile görülmekle 
beraber, pasif transfer deneyinin başarılı olduğu tek vak'a da fül
minan klinik seyir gösteren bir IV - B vak'ası idi. Bu vak'alarda 
lenfosit sayısı da normal veya normalin alt sınırlarında idi. Bu 
deney Hodgkin hastalığında lenfositlerin kalitatif bozukluğuna 

dikkati çekmiştir. Diğer tarafdan lenfositlerdeki kalitatif defekt 
normal lenfosit transfer deneylerinde de gösterilmiştir (20). Baş
ka şahısların cilt altına transfer edilen Hodgkinlilerin lenfositle-
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rının yedinci ile on dördüncü günler arasında beklenen grefin 
alıcıya karşı (graft-versus-host) rıeaksiyonunu veremedikleri gö
rülmüştür. Bu deney de Hodgkin lenfositlerinin immünolojik ye
tersizliğfae bir başka tanıktır. 

Hodgkin hastalığında kalitatif lenfosit bozukluğunu gösteren 
diğer bir bulgu da in vitro lenfosit kültürlerinde lenfositlerin blastik 
transformasyonu testidir. Bilindiği gibi normal lenf asit kültürleri
ne phytohemagglutinin gibi nan-spesifik mitojenler, lenfosit donö
rünün duyarlı olduğu spesifik antijenlerden biri veya yabancı his
tokompatibilite antijenleri ilave edilirse, kültürdeki lenfositlerin be
lirli bir oranında blastik transformasyon görülür (21). Hodginlile
rin lenfositlerinin hücre kültürlerinde phytohemagglutinin ve çi
çek vakseni ilavesinden sonra normallere nazaran daha düşük 
oranda blastik transformasyon gösterdiği Hersh ve Oppenheim (22) 
tarafından gösterilmiştir. Biz de purified protein derivative (PPD) 
kullanarak tekrarladığ·ımız bu deneyde PPD-negatif 8 Hodgkin 
vak'asında PHA ve PPD ilavesi ile çok düşük oranda blastik trans
formasyon gördüğümüz hade PPD-pozitif iki Hodgkin vak'asında 
her iki mitojenle de yüksek oranda blastik transformasyon bul
duk. Normal kontrol, Hodgkin-dışı lenfoma ve Hodgkin vak'aları· 
mızın hepsinde tüberkülin deri testi ile in vitro kültürlerdeki len
fosit transformasyonu arasında yakın bir korrelasyon tesbit et
tik (23). 

Hodgkinlilerde geç aşırı duyarlığın hastalığın erken safhala
rından itibaren kaybına karşılık, antikor teşekkülü hastalığın 

ileri safhalarına kadar oldukça iyi muhafaza edilir. Terminal dö
nemde ise antikor sentezi de bozulur. Hodgkinde serum komple
man ve properdin değ·erleri de normal sınırlar içindedir. Oto-im
mün hastalıklar nadirdir (Tablo 2). 

Lenfosarkoma : Kronik lenfoid lösemi dışında diğer Hodgkin
dışı lenfomalarda sistemik immünolojik incelemeler yapılmamış
tır. Bu hastalık tam anlamı ile bir maliyn lenfoma değilse de len
fosarkom ile pek çok ortak yanları vardır. Bu hastalıklarda iki 
türlü immünolojik sapıklık dikkati çekmiştir. Birincisi edinse! hi
po - veya agammaglobulinemi ile karakterli immünolojik yetmez
lik sorunudur. İkincisi ise oto~immünizasyondur Her iki proble
min de teorik ve pratik önemi büyük olduğu için ayrı ayrı gözden 
geçirilecektir. 
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Tablo 2. Hodgkin hastalığınırı iınmünolojik özellikleri 

Hodgkin Kontrol 

İmmün globulinler Normal Normal 

Genç Aşın - duyarlık (PPD) % 6 pozitü % 83.4 pozitif 

Genç Aşırı-duyarlık (DNCB) 7/ 0 pozitif 5/ 5 pozitif 

Genç Aşırı-duyarlık 23/ 1 pozitif 10/ 9 pozitif 

(Pasif tr.ınsfer) 

Lenfosit transfer Reaksiyonu Bozuk Normal 

Homogref Reaksiyonu 29/ 17 (% 59) uzamış Normal 

Lenfosit kültürlerinde 10/ 8 azalmış 16/ 14 normal 

blastik transformasyon 

• Sayılar teste tabi tutulan hast a ve kontr ol •ayılarını g&termektedir. 

Kronik lenfoid lösemi vak'alarının % 40-50 sinde hipo - veya 
agarnmaglobulinemi bulunmuştur (24). Bütün immünoglobulin 
sınıflarında azalma vardır. Bazı vak'alarda irnmiJnoglobulin sevi
yelerinde azalma bulunamadığı zaman bile antijen uyarısına kar
şı antikor sentezi bozulmuştur. Klinikde bu hastalıklarda sık ras
lanan inatçı bakteriel infeksiyonlar bu irnmünolojik yetmezliğin 
sonucudur. Hastalığın terminal safhasında geç aşırı duyarlık reak
siyonları da bozu.hır. Mültipl myelomda ise antikor sentezi bo
zukluğu karakteristik bulgu olduğu halde geç aşırı duyarlık reak
siyonları hiç bir zaman bozulmaz. Bu bakımdan lenfoproliferatif 
hastalıklar bir tarafdan mültipl myelom, diğer tarafdan da Hodg
kin hastalığı ile ortak irnmünolojik özellikler gösterir (25). 

Oto-irnmünizasyon bu hastalıkların seyri esnasında herhangi 
bir zaman ortaya çıkabildiği gibi hastalığı ilk tanıtan belirti de 
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olabilir. Bazen lenfoproliferatif hastalığın klinik belirtilerinden 
senelerce önce oto-immün hemolitik anemi, oto-immün trombosi
topeni veya Sjögren sendromu belirtileri görülebilir. Yakın za
manlara kadar genellikle kabul edilen görüş bu hallerde esas has
talığın klinik belirti vermeden mevcut olduğu ve oto-immün 
komplikasyonların bir buz dağ·ının su üzerindeki kısmı gibi bir 
belirti olduğu şeklinde idi. Son senelerde bazı hayvan deneyleri ve 
doğumsal immünolojik eksiklik hastalıkları ile beraner görülen 
lenfoid neoplazmanlarm müşahedesi bu konuda yeni bazı görüş
lerin ortaya atılmasına sebep olmuştur (25,26). 

Bazı deney farelerine plastik maddeler, nişasta tanecikleri 
veya protein antijenlerinin devamlı injeksiyonu He bir süre son
ra plazma hücresi neoplazmalan ve fibrosarkomaların ortaya çık
tığı görülmüştür (27). Aleutian vizon hayvanlarında bir çeşit kro
nik virüs infeksiyonu diffüz hipergammaglobulinemi, y:Jygın plaz
mositoz ve vaskülite sebep olur (28). Bu hayvanların bir kısmın
da gammaglobulin zirvesinin gitgide daralıp sivrildiği ve sonun
da tipik bir 7-S gammaglobulin tipinde myelom karakteri aldığı 
görülür. İnfek.siyon uyarısına karşı reaktif bir poliklonal gammo
pati ile başlayan hadise, myelom tipinde bir monoklonal gammo 
pati ile sonlanmıştır. Schwartz ve ark. (29) ccrunt hastalığı» ge
çiren bir grup fareden bir kısmında lenfoid neoplazmaların teşek
külünü göstermişlerdir. Bu deneyde ana veya babanın dalak hüc
releri transplante edilen yavru F 1 farelerinin % 70 i kronik ccrun
ting hastalığrn tablosu ile ölür. Bazı immünosupressif ajanlarla 
mortalite oranı düşürülebilir. Hayatta kalan hayvanların % 50 
sinde 8 - 12 ay sonra lenfo-retiküler neoplazmalar görülür. His
'Golojik olarak retikulum hücreleri, histiositler, lenfositler, plazma 
hücreleri ve Steırberg dev hücrelerine benzeyen hücrelerden iba
ret olan bu tümörler Hodgkin hastalığ'l ve retikulum hücreli sar
komu hatırlatıyordu. Kronik allogeneik hastalığın seyri esnasında 
ortaya çıkan lenfoid neoplazmaların yanında bir kısım hayvan
larda da immün kompleks nefriti görülüyordu (30,31). Bu deney 
graft-versus-host reaksiyonu gibi saf immünolojik bir durumdan 
neoplastik bir hastalığa geçişi göstermektedir. Bu deneysel model 
ile Yeni Zelanda NZB farelerinde görülen hastalıklar birbiıine 

çok yakındır. NZB farelelrinde oto-jmmün hemolitik anemi, mam
branlı glomerulonefrit ve sistemik lupus'a benzeyen hastalıklar 

Panel Il - 9 
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çok yüksek oranda görülür (32). Bu farelerden bir kısmında daha 
sonra maliyn lenfomalar ortaya çıkar (32). Bu son iki deneysei 
mo-delde onkogenik virüslerin rol oynadığı düşünülmü§se de he
nüz kesinlikle gösterilememi§tir. 

İmmünolojik bir proçesin lenfoid neoplazmalarla sonlanma
sı olayını Tyler (34) şöyle izah eder. !mmünokompetan hücreler
den biri bir mütasyona uğrayarak histokompatibilite antijenle
rinden birini kaybeder. Diğer hücrelerde bulunan bu antijen 
onun için yabancı olduğ·undan, bu yabancı antijene karşı prolife
rasyon ile cevap verir. Husule gelen oto-antikorlar oto-immün 
hastalıklara sebep olur, devamlı stimüla.syona karşı proliferasyon 
da bir süre sonra bu dokunun neoplazmalarını doğurur. 

Doğumsal bir immünolojik eksiklik hastalığı olan Wiskott
Aldrich sendromunda lenfo-retiküler tümörler sık görülür (35). 
Bu hastaların primer immünolojik eksikliği polisakkarid ve lipo
polisakkarid antijenlerine cevap verememeleridir. Tümör-spesifik 
antijenlerin hücre zarının polisakkarid kısmında olduğuna dair 
indirekt belirtier vardır. Wiskott-Aldrich hastasının başlangıçta 
tümör yüzeyindeki antijenleri tanıyamadığından sitotoksik red 
fenomenini husule getireceık IgM antikorunu yapamaması müm
kündür. Diğer doğumsal ve edinsel immünölojik yetmezlik send
romlarında sık görülen lenfo-retiküler neoplazmalann patogene
zinde de değişik sebeplerden neopla.stik dokuyu reddedememe du
rumunun bahis konusu olması mümkündür. İnımünolojik yetersiz
likten dolayı tabii direnci bozulmuş konut (host) da dış etkenler 
kolayca yerleşerek mükerrer, inatçı infeksiyonların, muhtelif oto
immün komplikasyonların ve hatta diğer primer neoplazmaların 
ortaya çıkmasına sebep olur (Tablo 3). 

Tablo 3. Maliyn tümörlerin sık görüldüğü immünolojik sapmalar 

I. Prirner immünolojik eksiklik sendromları 
A. Konjenital agammaglobulinemi 
B. Edinse! agammaglobulinemi 
C. Ataxia-Telai'iectasia. 
D. W'iskott-Aldrich sendromu 
E. Chediak-Higashi sendromu 

II. Oto-immün. hastalıklar 
A. Sjogren sendromu 

B. Sistemik lupus eritematosus 
C. Run~.atoid artritis 
D. Hashimoto tiroidit'i 
E. Dermatomyositis 
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ÖZET 

Maliy_n lenfomalardaki immünolojik bozukluklar üç çeşittir: 1 ı Geç aşın 
duyarlık reaksiyonlarında bozukluk (Anerji); 2) İmmün ·globulin sentezinde 
bozukluk (Edinsel hipo - veya agarnmaglobulinemiler); 3) Oto-immünizasyon. 
Lenfomalarla immünolojik bozukluklar arasındaki ilişkiler nazı deneysel bul· 
gulann ışığı altında gözden geçirilmiştir. 

SUMMARY 

Three kirıds of immunologic alterations are seen in malignant lumphorııas 

1. Loss of delayed type of hypersensitivity reactions (Anergy) 

2. Alterations in the syntıhesis of immunoglobulins 

3. Autoimmunization. 

The relations between lymphomas and imınunologıc alterations are revie 
wed. 
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Dr. A. Müftüoğlu tebliği tartışması 

Dr. İnceman: Sık enfeksiyon geçirenler ve allerjik olanların bil
hassa tümörlere daha az yakalandığı istatistikler ortaya koymuş
tur. Daimi immunokomptent bir stimulasyon hücrelerin çoğalma
sına sebeb olarak tümöral bir mutasyona engel oluyor. Çünki mil
yonlarca hücre mitoz halinde iken bunlardan muhakkak bir kaçı 
mutasyona oğrayor. Normül insan bunları yabancı bir hücre gibi 
elimine ediyor. Şahıslarda immunosupresyon olunca tumör husu
le geliyor. Netekim immunodepressif ilaçları kullananlarda kan
sere tutulma şansının arttığını tecrübeler göstermiştir. Müftüoğ
lundan virus etyolojisi ile immunloji arasında ne gibi hususiyet
ler vardır? 

Dr. Ulutin: Dr. Aktuğ ile bir seri tecrübe yapdık. Bilindiği gibi, 
Mayo kliniğindeki araştırıcılar lenfosit kültüründe tespit ettiği, 
lenfositleri AHG elde etmişlerdir. Biz yaptığımız deneylerde, normal 
lenfositleri aksine Hodgkinli hastaların lenfositlerinin AHG yap
madığını bulduk. Buna benzer bir müşahede, zanederim literatürde 
yok. Acaba, immunolojik yetersizlikle, bu AHG yapamama arasın
da bir ilgi varlı? 

Dr. Müftüoğlu: Virus rolü bir çok deneylerde gösterilmiş veya 
düşünülmüştür. Aleutian mink hastalığında, allogenik hastalıkda 
ve NBZ farelerinde immunolojik abersyon (sapıklık antijen ola
rak virusun rolü düşünülmüştür. Bilindiği gibi bu hayvanlarda ko
laylıkla tolere edilen viral olması mümkün bir hastalık husule ge
liyor. Bu hayvanların myeloma benziyen bir hast-ılık yuksek oran
da gözüküyor. 1mmunolojik stimulasyonun artması mitoz hızının 
artmasına sebeb oluyor. Bu suretle bu hayvanlarda tümoral bir ka
rakter meydana geliyor. Yine allogeneik hastalıklarda lenfoid 
neoplasma, immunolojik nefrit gözüküyor ki bunun viral menşede 
olduğu iddia ediliyor. Yine virus ile ilgisi bulunan tümoral hadise
de New Zeland black mice hastalığıdır. Bu hayvancıkda hemoli
tik anemi, sonra lupus ve daha sonra bir çok anomaliler gözükü
yor. Amil olarak virus itham olunuyor. 

Dr Ulutinin bahs ettiği lokositlerin AHG yaptığı hususunda 
teredüdlerim var. Lenfositlerin protein sentezi yapdığı elektron 
mikroskopi ile gösterilmiştir. Lenfositlerde endoplasmik retiku-



Malign Lenfomada İmmünoloji 135 

lum plasma hücrelerindeki kadar gelişmiş değildi. Bunların sti
mulesyondan sonra ölçülebilecek kadar AHG yaptığı hususunda 
emin değilim. Belkide bu AHG lenfositlere absorbe edilmiştir. Bu 
deney şartları içinde bunu açığa çıkarıyor. 

Dr. Ulutin: biz Dr. G. Aktuğlu ve N. Becit ile birlikte ienfosit 
kültüründe AHG ilk aktivitenin husule geldiğini göstererek Bowe 
nin buluşlarını teyid etmiştik henüz yayınlanmamış 1 - 3 Nisan 
1971 de Türk hematoloji cemiyeti kongresinde takdim edeceği
miz çalışmada 8 Hodgkin vakası lenfosit kültüründe AHG like ak
tivitenin husule gelmediğini tespit ettik. Yanı Hodgkinli vakala
rın lenfositleri bu proteini yapmamaktadırlar. Sayın Müftüoğlu 

bu bulumları aydınlatabilirlermi? 

Tekniği teferruatlı bir şekilde anlatmadım. Gerek Mayo kli
niğinde gerek bizim takip ettiğimiz metoddada başlangıcda 24 sa
at sonra eş sayıda lenfositler 3 defa dondurulup eritildikten sonra 
Pitney usulu ile AHG aktivitesi tayin edilmiştir. 



LENFOSiT TRANSFERİ VE HODGKİN HAST ALIGININ 
TEŞHİSİNDE ROLÜ 

Doç. Dr. ŞENGÜN • B, Ul.UTİN • 

Daha önce anlatıldığı gibi Hodgklıı hastalığında selektif bir 
immunolojik yetersizlik görülmektedir. Bu yetersizl1k gecikmiş 
aşırı duyarlık alanındadır ve muhtemel sebebi bu işle görevli len
fosit ve ana hücre grubunun hastalık dolayısıyla ortadan kalkmış 
veya değişmiş olmasındandır. 

Hodgkin hastalarında hastalar iyi görünüşte ve hastalık loka
lize ikceın bile deri anerjisi teessüs edebilir (1,2,3,4). Deri anerjisi, 
Hodgkinden başka, bazı virütik enfeksiyonlarda ve malin hasta
lıkların son devrelerinde görülmektedir. Tüberkülin pozitif şahıs
lardan alınan lenfositlerle tüberkülin duyarılığının nakledilmesi 
virüs enfeksiyonlarında ve kanserlerde mümkün olmakta ve bu 
hastalar birkaç ay süre ile tüberkülin pozitif olmaktadırlar. Sar
koidozda deri anerjisi mevcuttur, ve ancak duyarlı lenfositlerin 
zerkedildiği bölgede lokal olarak tüberkülin testinin pozitifleştiğ·i 
gösterilmiştir (5). 

Kliniğimizde Prof. Müftüoğlu ile 1967 senesinde yaptığımız 
bir çalışmada Hodgkinli hastalara tüberkülin duyarlığının nak
ledilemediğini ve deri anerjisinin sebat ettiğini görmüştük (6). Bu 
gözlemlere dayanarak Hodgklıı olmasından şüphelenilen fakat 
biyopsı yapılamadığı için kati teşhis konamıyan vak'alarda bu bu
lumu son bir kaç ·senedir yardımcı bir teşhis vasıtası olarak kul
lanmaktayız. Aldığımız ilk neticeler yayınlanmıştır, (7). Şimdi 
kullandığımız metodu, sonuçlarımızı ve vak'alann bulumlarını kı
saca bildirmek istiyorum. 

MET OD 

Hastaların seçilmesi : Hodgkin şüphelenilen vak'ada tüber-

• İstanbul Üniversitesi, Cerrabpaşa. Tıp Fakültesi. lç Hastalıkları Kürsüsü, Cerra/ıpafa, 
İstanbul. 
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killine karşı tam bir anerji olması şarttır. Mantoux testi (1/ 1000) 
yapıldıktan 48 saat sonra enjeksiyon yerinde hiç bir endürasyon 
husule gelmemişse test uygulanabilir. 

Vericinin seçilmesi. 0.1 old tüberkülinin (1 / 1-000) deri içine 
enjekte edilmesinden 72 saat sonra 15 mm vıeya daha fazla endü
rasyon gösteren normaller verici olarak seçilmiştir. 

Tecrübenin yapılışı : 8 vericinin ön kol venasından 30 - 35 ml 
kan alınıp, boncuklu bir şişe içinde defibrine edilir. Defibrinasyon, 
20 dakika aynı yönde çevrilerek yapılır. Bu esnada trombositlerin 
büyük bir kısmı pıhtının içinde kalır. Parçalı m.ivelilerin de bir 
kısmı cama yapışarak elimine olur. Pıhtı uzaklaştırıldıktan son
ra, kan uzun tecrübe tüplerine konarak % 3,5 polivinil pirrolidon 
ile 1/ 3 oranında sulandırılır, 90 dakika oda hararetinde kendili
ğinden çökmeye bırakılır. üstte kalan lökositten zengin plazma 20 
dakika 3000 devirde santrifüje edilir. Süpernatant atılır. Dipte ka
lan lökosit kümesi karıştırılarak alıcının cilt altına verilir. Tec
rübe esnasında kullanılan bütün materyal sterilize edilmiş olmalı
dır. 

Lenfosit transferinden 72 saat sonra alıcılara tekrar tübar
külin {1/ 1000) testi uygulanmıştır. Testin yapılmasından 48- 72 
saat sonra test alanında çapı 5 mm. nin üzerinde eritem-endüras
yon pozitif kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Son senelerde kliniğ·imizde tübeTkülin duyarlığı olmayan bir
çok hastaya pasif transfer yoluyla bu duyarlığın nakledilmesine 
çalışılmıştır. Bu hastalardan bazılarının bulumlarını burada sizle
re göstermek istiyorum. Bu vak'alar klinik ve laboratuar bulum
larına göre Hodgkin hastalığı olması düşünülen fa.kat ya hastanın 
muhalefeti veya çıkartılabilecek yüzeyel ganglion olmadığı için 
derhal biopsi yapılmayan vak'alardı. 

1lk 12 vak'anın 6 tanesinde pasif transfer teı:;rübesinden alı
nan neticeler hesaba katılmaksızın ilk beliren gangliondan biopsi 
yaptırılmış, 2 vak'aya skalen biopsisi denenmiş, diğer 2 vak'a.ya 
da ameliyat esnasında teşhis konmuştur. Biopsi yapma imkanı 
bulunmayan vak'alardan 1 tanesinde pasif transfer muvaffak ol-



Tablo : I Hodgkln olması dtişünıHen hastalarda pasif transferle alınan neticeler. 

Vak/aıar Cins Yaş Mantoux Klinik Bulgular Pasif Transferden sonra Biopsi Nihai Te.şhis 
1/1000 Mantoux 1/1000 

1 Kadın 21 Boyunda adenopati 16 rrun. ++++ Ganglion biopsi Non spesifik adenit 

2 Erkek 42 » ,. 13 mm. +++ > » » 

3 Kadın 45 Generalize 12 mm. +++ > > Lenfosarkom 

4 Erkek 3.5 Hiler adenopati ateş 13 mm. +++ Yapılmadı. Viıal enfeksiyon 
+ sedlrn . hızlı 

5 Erkek 60 Hiler adenopati kannd11, 13 nun. ++ Ameliyat Hipernefrom 
yuvarlak kitle 

6 Erkek 65 Plörezi + Hiler adeno- 10 rrun. ++ Skalen biopsi Kollagen hastalık 
pati + ateş 

-----
7 Erkek 14 Plörezi + Hiler adenopa- Ganglion > Hodgkin 

ti + ateş 
8 Erkek 35 1.5 aydır devamlı ateş, Ganglion > Hodgkin 

zayıflama ---
9 Kadın 28 Spclenomegali + Karın .Ameliyat Hodgkin 

ağrısı + lenfopeni-löko--
stoz ------- -----

10 Erkek 45 Boyunda adenopati Ganglion biopsi Hodgkin 

11 Kadın 68 Pi evrada cpansman di- Y apılrnaclı Hodgkin? 
yare t- Hiler adenop. 

12 Kadın 59 Plevrada epanşman + Skalcn biopsi Hodgkin? 
lökositoz-lenfopeni 
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muş ve hastanın hilus bölgesindeki ganglionlarının, ateşinin ve 
sedimantasyonunun adenovirüslerin yaptığ-ı bir enfeksiyona bağlı 
olduğuna karar verilmiştir. Bu hastanın 3 ay sonra yapılan kont
rolünde ganglionların tamamen kaybolmuş ve sedimentasyonu
nun da normale inmiş olduğ·u tesbit edilmişti (Tablo 1). 

Biopsi yapılamayan diğer vak'aya sitostatik tedavi uygulan
mış ve hastada plöral epanşmanın gerilediği ve devamlı olan di
yarenin durduğ·u görülmüştür. Fakat bu hasta ailesinin ısrarı ile 
klinikten çıkartıldığı için hastalığ·ın sonraki seyrini takibe "imkan 
bulunamadı. 

Vak'aların 6 tanesinde pasif transfer muvaffak olmuştur. Bu 
vak'alarda lenfositler aracılığıyla tüberkülin duyarlığ-ı iletilebil
miş ve deneyden 3 gün sonra yapılan mantoux: testi 10 - 16 mm 
genişliğ"inde endurasyon ve eritem meydana getirmiştir. Buna gö
re bu hastalardaki deri anerjisinin Hodgkindeki gibi ısrarlı olma
dığı görülmüştür. Bu vak'aların 5 tanesinde biopsi ile ve 1 tane
sinde de tedavi sonucu hastalıklarının Hodgkin olmadığı kati ola
rak tes bit edilmiştir. 

Buna mukabil pasif transferin muvaffak olmadığı 6 vak'anın 
4'ünde biopsi ile kati olarak Hodgkin konmuştur. İzahsız spleno
megalisi olan bir vak'ada splenoportografi neticesi vena lienalis 
trombozu düşünülerek hasta ameliyata sevkedilmiş ve ameliyatta 
bütün abdomenin ganglionlarla dolu olduğu görülmüş, histolojik 
muayene ile Hodgkin teşhisi konmuştur. 

Diğer grupta pasif transferin muvaffak olmadığı ve Hodgkin 
teşhisi koyduğumuz hastaların bir kısmı görülmektedir. Burada 
görülen 6 hastanın 5'inde hastalığın daha ilerki devirlerinde mey
dana çıkan ilk gangliondan biopsi yapılmış ve kat'i teşhis konabil
miştir. Yalnız bir tanesi ilk remisyondan sonra bir daha kliniğ·imize 

müracaat etmediğinden hastalığın akibeti bilinmemektedir (Tab
lo II). 

TARTIŞMA 

Lenforetiküler dokuyu tutan hastalıklar arasında Hodgkin 
hastalığının kendine has bir durumu mevcuttur. Lenfosarkom ve 
lenfositer lökozda immünolojik defekt daha ziyade serolojik im-



Tablo II Transfer deneyi yapılaı• ve negatif sonuç alman vakalarm bazılarında bulunılar. 

Yaş 

1 

Cins 
1 

Semptomlar 
Transfer 

1 sonııcu 
8 

1 

Teşhis vasıtası 
1 

'1 e da vi Teşhi 

22 Erkek Mediasten ganglonları, ( - ) Hodgk in Boyunda ganglion bip· Radyoterapi-Sitostatik So-
ateş sisi. nuç: K.C. koması ile vefat 

. - --- - --- -
I 

30 Erkek Devamlı ateş, y üksek (·- ) Hodgk in - Si tosta tik t edaviye cevap 
sedimentasyon verdi. T .::krar gelmedi. 

- ~ - ----- - ------ -
16 Erkek Devamlı ateş yülcsek (- ) Hodgkin Koltuk altı ganglion Sitos tatık t edaviye cevap 

sedimen tasyon biopsisi vel'di. 3 ay sonra koltuk altı 

ganglionları ortaya çıktı . 

-- -- - - ------
38 Kadın Boyunda ganglion ( - ) Hodgk in Ganglion biopsisi Radyoterapi 

ıpaketl - ---
---- - --- - - - - Sitostatik tedaviye cevap 

25 Erkek Kartında lcitle ( - ) Hodgk in Ganglion biops isi verdi. Sonuç: 3 ay SOill'a 

ganglion büyümesi ile nüks. 
-· 

--- - -- --- --- - Sitostatık tedavi 
2() Hepatomegıı.11 (-) Hodgk in Koltuk altı ganglion Son.uç: Kaıaciğer koması ile 

Kanında kitleler. biopsisi vefat . 
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münite yönünden ortaya çıktığı halde Hodgkinde hücresel immü
nite bozulmuştur ve bu sebeple deri anerjisi husule gelmektedir. 
Deri anerjisi diğer malin lenfomalarda ya hiç bulunmamakta veya 
mevcutsa bile lenfosit transferi yoluyla geçici olarak bu anerji 
ortadan kaldırılabilmektedir. Halbuki Hodgkin hastalığının 

erken devrelerinde bile, bizim çalışmamıza göre % 94 oranında 
tüberküline karşı deri anerjisi mevcut olup lenfosit transferi yolu 
ile deri duyarlığı nakledilememiştir. 

Geçen sene Prof. Tali Çetin ile yaptığımız başka bir çalışmada 
histoplazmin deri duyarlığının lenfositler aracılığıyla nakledil
mesini incelemiştik (9). Bu çalışmada yüksek doz kortizon kulla
nan bir Addison hastası hariç 10 normal şahsın dokuzuna histop
lazmin duyarlığının nakledilebildiğ·ini, buna mukabil 7 Hodgkin 
hastasının hiç birine nakl·edilemediğ-ini tesbit etmiştik. 

Normallerde ve hodgkinden başka diğer malin lenfomalarda 
veya kanserli hastalarda lenfositler aracılığıyla deri hassasiyeti bü
yük bir çoğunlukla nakledilebilmekte ve bu duyarlık bir veya birkaç 
ay sürmektedir. Fakat eğer bu alıcılar kortizon kullanmakta ise
ler, bilindiği gibi kortizon lenfositer sistemi inhibe ettiği için. 
lenfosit transferi deneyi başarılı olmaya.bilir. Deney yapılırken alı
cıların kortizon tedavisi altında olup olma.dıklarına dikkat etmek 
gerekir. Tüberkülin duyarlığı çok yaygın olduğu için .erken Hodg
kin teşhisinde tüberkülin duyarlığından yararlanmak uygundur. 
Bizim kullandığımız tüberkülin 1/ 10'{)0 old tüberkülindir. 

Gerek daha evvelki çalışmalarımızda, bilinen Hodgkin vak'ala
rında ister tüberkülin ister histoplazminle olsun pasif transferin 
başarılı olmaması, gerekse şimdi anlatıldığı gibi lenfosit transferi 
ile duyarlık nakli yapılamayan vak'alarda koyduğumuz Hodgkin 
teşhisinin sonradan biopsi ile teyidi, ayrıca duyarlığın nakledile
bildiği hallerde Hodgkin olmadığına karar verilen vak'aların son
radan başka tip olarak teşhis edilmesi, bu deneyin erken Hodgk.in 
diyagnozunda değerli bir test olduğ·una bizi inandırmıştır. 

Tüberkülin duyarlığının lenfositler aracılığıyla nakledilmeme
si, biopsi yapılamayan vak'alarda, Hodgkin teşhisini kuvvetlendir
mekte ve diğer laboratuar testlerine yardımcı olmaktadır. 
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ÖZET 

Mantoms: testi menfi olan çeşidli hastalıklarda lenfosit transferinden sonra 
Hodgkinde bu testin menfiliği devam ettiği halde kontrollerde müspP.tleştiği mü
~ahede edilmiştir. 
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HODGKIN'DE YAYGIN DAMAR içi PIHTILAŞMASI VE TÜKETiM 
KOAGULOPATİSI 

Prof. Dr. Orhan N. ULUTİN • 

Yaygın damar için pıhtılaşması ve bunun sebep olduğu tüke
tim koagulopatisi son yıllarda aktuel bir klinik ve araştırma konu
su haline gelmiştir. Bu konuyu kapsayan literatürü Mc Kay'ın (1) 
Selye'nin (2) ve Hardaway'ın (3) monografilerinde ve Türkçe ola
rak da bizim bir makalemizde bulmak mümkündür ( 4). 

Bu konuşmamızda kısaca konuyu şu tarzda özetliyebiliriz. Yay
gın damar içi pıhtılaşması bir çok hastalıkların ve patolojik du
rumların seyrinde husule gelebilen bir ara komplikasyonudur. Bu
rada prokoagulan tabiatında bazı maddelerin dolaşıma karışması, 
RES eliminasyonunda blokaj neticesi yaygın damar içi pıhtılaş
masının husule gelmesi ve koagulasyon faktörlerinin sarfıyla ilgili 
bir tüketim koagulopatisi mevzu bahisdir. 

Hadisenin oluşunda intravasküler hemoliz, doku tromboplas
tininin dolaşıma karışması, endotoksin ve antijen-antikor etkisi, 
kimyevi ve fiziki ajanlar, endotel hasarı, fibrinolitik sistemin in
hibe edilmesi v.s. gibi mekanizmalar gösterilmiştir. 

Bu tablonun husulünde rastlanılan hastalıklar arasında klasik 
tasniflerde Hodgkin vak'aları yoktur. Bizim serimizde 2 Hodgkin 
vak'asında bu komplikasyona rastlamamız bu günkü konuşmamı
zın esasını teşkil etmektedir. 

Vak'alarımızm birinde transfüzyonu takiben, diğ·erinde ise 
spontan olarak yaygın damar içi pıhtılaşması ve buna bağlı tüke
tim koagulopatisi husule gelmiştir. Birinci vak'ads. hemoliz neticesi 
açığa çıkan trombosit faktör 3'e benzer prokoagulant muhtemelen 

• İstanbul Ünivexsitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastaiıkları Kliniği, Hematoloji Bö
lümü ve Hemostaz, Corralıpaşa, İstanbul, 
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hadisenin husulunde rol oynamıştır. !kinci vak'ada ise nekrozlar
dan açığa çıkan doku tromboplastinleri itham edilebilir. 

Bu maddelerin dolaşıma karışması hadisenin oluşu için ye
terlidir, zira RES prokoagulanlan elimine etmektedir. Fakat RES'
in akut veya kronik blokajı olduğunda bu eliminasyon olma
makta ve bir hiperkoagulabilite safhasını takiben bilhassa dola
şımın yavaşladığı bölgelerde yaygın damar içi pıhtılaşması husu
le gelmektedir. Bunun neticesindede bir tüketim koagulopatisi 
olabilmektedir. 

Yani burada hemostatik denge bozulmuştur. Bu denge pro
koagulanların, antikoagulanların ve trombositlerin yapım süra
tine, organizmada bu faktörlerin yıkımı ve yenilenme süratine, 
ara ve son ürtinlerin retiküloendodelyal sistem tarafından elimi
nasyon süratine bağlıdır. 

Bilhassa hadisenin yavaş seyrettiği durumlarda laboratuvar 
bulumları dikkatle izlenebilirse 3 evrenin mevcut olduğu kanı
sına varılabilir. ön safha, erken kompanse safha ve geç dekom
panse safha ( 4,5,6). 

Bu safhaları yakından takip ettiğimiz vak'alar arasında 2 
Hodgkin vak'amızda bulunmaktadır. Tablo 1 bu üç safhadaki la-

TABLO: 1 

Ön safha 

Fibrinogen Çok yükselir 

Protrombin (Two-Stage) Normal 

Tr. F 3 Normal 

Tr. F 4 Normal 

Erken Kompanse 

Safha 

Yüksek veya Normal 

Azalır 

Azalır 

Azalır 

Tr. Adezyonu Hiperadezi.vite Az.alır 

Geç dekompa.nse 

Safha 

Azalır 

Azalır 

Antitrcmbin Z. Kısalır Normal veya uzayabilir 

Çok azalır 

Çok azalır 

Çok azalır 

Uzar 

Azalır 

Azalır 

Azalır 

Kısalabilir 

Defektif 

Faktör V Artabilir Azalabilir 

Faktör VIII Artabilir AzaJabilir 

Tr. sayısı Yükselebili r Azalabilir 

EEZ Uzar Uzar veya kısalabilir 

Tr. Aggregasyonu Normal Normal 
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boratuvar bulumlarını özetlemektedir. Ön :safhada bilhassa fibri
nojenin çok yüksek değerlere yükselmesi dikkatimizi çekmiştir. 
Vak'alarımızda 900-1500 mgr % gibi değ·erler gözlem edilmiştir. 

Bu ön safhada genel bir hiperkoagulabilite tesbit edilmiştir. 

Erken kompanse safhada ise çok yüksek olan fibrinojen de
ğ.erlerinde bir azalma husule gelir. Fakat hala fibrinojen değerle
ri normal ve hatta yüksektir. Bu safhada Ware ve Seegers usu
luyle yapılan iki safhalı protrombin değerlerinde bir azalma ve 
trombositlerin faktörlerini release etmiş olması dikkati çeker. 

Geç dekompanse safhada ise fibrinojen aşikar azalır ve tablo
da görülen değişimler husule gelir. Literatürde genellikle tanı
nan ve üzerinde tartışılan tablo bu dekompanse safhadır. 

Bu safhaların iyi tanınması hastaların tedavi şansı bakımın
dan önemlidir. Zira geç dekompanse safhada tedaviyle müsbet 
bir netice elde etmek çok defa kabil değildir. Böyle bir kompli·· 
kasyonun mevcudiyeti erken tanınırsa yapılabilecek enerjik bir 
tedaviyle olayı önlemek veya tedavi mümkün olabilir. 

Yaygın damar içi pıhtılaşması ve tüketim koagulopatisinde 
tedavi aşağıdaki prensipler içinde yapılır. Esas hastalığa ve pro
koagulanların dolaşıma karışmasına sebeb olan mekanizmaya 
karşı bir tedavi yapılmalıdır. Vak'ada şok varsa şoka karşı ener
jik bir tedavi yapılır. Antikoagulan tedavi olarak heparin tercih 
edilir. Bir çok vak'ada heparin tedavisiyle klinik ve laboratuvar 
bulumlarının düzeldiği görülür. Eğer defibrination husule gelmiş
se hastaya heparin himayesinde fibrinojen verilir. Sekonder bir 
fibrinolisis artmasına karşı antifibrinolitik ilaçlar kullanılabilir. 
Bu tip ilaçların dikkatle heparin himayesinde kullanılması gerek
mektedir. 

ÖZET 

Hodgkinde yaygın damar içi pıhtılaşması konusu ve bu tabloyu gösteren 
iki Hodgkin vak'asına ait bulumlar tartışıldı. 
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Tartışma Tebliği 

Müftüoğlu: klinikte daha tüketim koagulapatisi aşıkar bulgu
lar meydana çıkmadan, hangi deneylerle, ön safhada iken mey
dana çıkarmak mümkündür? Bunu, sayın Ulutinin bildirmesini 
rica edeceğim. 

lnceman : Sayın Ulutinden klinikte kaç Hodgkin vakasın
da, kaç tüketim koagulapatisi teşhis ettiklerini öğrenmek istiyo
rum. Consumption coagulapatisi iki şekilde gözüküyor. Biri aşi

kar diğ·eri latent tip. Aşikar olunca vaka kanar. Trombopeni olma
dan bir çok faktörler azalır. Böyle kaç vaka gördünüz bunu bil
dirmenizi rica edeceğim. Gizli durum bir çok hastalıklarda me
sela tümörlerde oluyor. Burada defibrinasyon trombopeni ve fib
rinopeni yapmayacak kadar hafiftir. Diğer hastalıklarda gizli 
durum tespit edebildinizmi? Bu hususta kriterleriniz nelerdir? 

Ulutin : sayın Asuman hanımın sorusuna İnceman cevap ver
diler. Yani klinikte vakaların bir kısmı semptomler gösteriyorki 
bunlar aşikar vakalar. Bir kısmında ise ancak Jabratuvar bulgu
ları ile meydana çıkacak kadar latenttir. Buna aid bir Hodgkin 
vakasını örnek olarak verebiliriz. Hasta 3 kriz geçirdi. Evvela aşi
kar konsumption koagulapatisine bağ·lı kanamalar ile geldi. Te
davi ile düzeldi. Bir müddet sonra fibrinojen yükseldi. İki etaplı 
prothrombin zaman ile thrombine cevap veren metodla fibrinojen 
tayini yapıldı. İlk safhada yalınız fibrinojen yükseldi. So:ı:ıra ikı 

safhalı protrombin zamanı bozuldu. Aynı zamanda trombosit 
azaldı. işte bundan sonra fibrinojen süratle azaldJ. Antikoagulan 
tedavisi ile düzeldi. Aşikar vakaların teşhisi kolay. Zor olan latent 
vakalardır. Benim kanıma göre: eğer fibrinojen süratle yükseliyor
sa, mesela 700-1000 mg. gibi (devamlı yüksek arteryosklerozda 
gözükür) bunu latent konsumption koagulapatisinin işareti ola
rak almak mümkündür. Eğer antikoagulan tedavisi yapılırsa 
kontrol altına alınabilir. Tabii bu bir ilmi spekulasyondur. Böyle 
vaka adedi 3 olup, diğer 80 Hodgkin vak'asında konsumption koa
gulapatisi yokdu. 

lnceman : kaç vakanın nekadannda tüketim koagulapatisi 
bulundunuz? 
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Ulutin : biz 3 vakada gördük. Böylece, kaba bir şekilde % 3 
oranında alınabilir. Yine aynı şekilde bazı lenfosarkom, dijitalize 
kalp hastalarında veya antidiüretik kullananlarda aynı hali tes
pit ettik. Anti koagulan tedavisi ile yükselen fibrinojeni azalttık . 

Biz burada yalınız 3 Hodgkin vakasındaki bulguları bildirdik. 

lnceman : acaba burada fibrinojen yükselmesi Hodgkin ile 
izah olunamazmı? Ayrıca vinblastinde trombositoz yapa.r. 

Ulutin: vakalarımızda trombositoz olmadı. Fibrinojen yük
selmesi yalınız Hodgkin vakalarında olmamıştır. Diğer vakalar
da tespit edilmiştir. 



HABİS LENFOMALARDA KANAMA DİYATEZİ 

Mustafa KARACA ve Özlen AKOGUZ • 

Habis lenfomalarda kanama diyatezi mutad bir bulgu de
ğildir. Ancak lenfomaların yaygın şeklinde bir kanama diyatezi 
ortaya çıkabilir. Bu şekilde husule gelen bir kanama diytezinin 
genellikle kompleks bir etiyolojisi vardır. Bu nedenle lenfomalar
daki kanama problemine geçmeden önce normal hemostaz meka
nizmasını çok kısa olarak hatırlatmak gerekir. 

Hemostazın üç ana unsuru vardır. 1) damar, 2) trombositler, 
3) pıhtılaşma ve fibrinoliz. 

Hemostazın tam o1abilmesi için damarların kontraktibilite, 
frajilite ve permeabilitesinin normal olması gerekir. Hemostazın 
diğer iki unsurunun normal olmasına rağmen damarların bu va
sıfları bozuk olursa bir kanama diyatezi meydana çıkar. 

Trombositler açık damar yüzlerinde trombosit tıkaçları mey
dana getirerek ve ihtiva ettikleri prokoagulan faktörlerle hemos
tazda önemli derecede rol alırlar. Trombositler sayıca az veya va
sıfça bozuk olduğ·u zaman bu fonksiyonlar yerine getirilemiyeceği 
için yine bir kanama diyatezi husule gelir. 

Sağlam hemostatik tıkacın mühim bir unsurunu kan pıhtısı 
teşkil eder. Açık damar satıhları trombosit-fibrin tıkaçları ile tı
kanarak kanın dışarıya akması önlenir. Bunun için kanın pıhtı
laşma mekanizmasının normal olması gerekir. Pıhtılaşma me
kanizmasındaki herhangi bir bozukluk neticesi tam bir hemosta
tik tıkaç husule gelemiyeceği için bir kanama diyatezi meydana 
çıkar. Bu safhada kanın fibrinolitik aktivitesinin de rolu vardır. 
Bu hiperfibrinoliz meydana gelirse fibrin ve fibrinojen parçala
nacağ1 için yine bir kanama diyatezi husule gelir. Hemostaz bu 
üç unsurun bir arada dengeli bir şekilde çalışması ile temin edi-

• Ege Üniversitesi Tıp FakUltesi I, İç Hastalıkları Kürsllsü, lzmir. 
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lir. Bunlardan herhangi birinde bir bozukluk olursa bir kana
ma diyatezi meydana çıkar. 

Yaygın habis lenfomalarda görülen kanama diyatezinin oluş 
mekanizmasını üç grupta toplamak mümkündür. 

I - Damarların tümör dokusu ile infiltre rdilmesi. 

Akut lösemi, kanser ve lenfomalarda tümör dokusunun da
marları infiltre etmeleri neticesi kanamalar husule gelebilir. Bu 
mekanizma ile meydana gelen kanama diyatezi lenfomalar için 
oldukça nadirdir. 

II - Trombositer sistem kusurları. 

Habis lenfomalarda kanama diyatezi sebebi sıklıkla trombo
sitopenidir. Trombositopeni e naz üç mekanizma ile husule gele
bilir. 

1 - Kemik iliğinin lenfoma dokusu ile istilası sonucu teşek
kül eden amegakaryositer tipte trombositopeni: Kemik iliği len
f oma dokusu ile istila edilmiş bulunduğundan megakaryositer 
sayıca çok azalırlar ve bunun sonucu bir trombositopeni teşek
kül eder (1). Bu durumda trobositopeni kemik iliğinin lenf oma 
tarafından istilasını gösterir. Habis lenfomalarda trombositopeni 
sıklıkla bu mekanizma ile husule gelir. Genellikle trombositopeni 
orta derecededir ve belirli bir kanamaya sebeb olmaz. 

2 - İmmünolojik trombositopeni : Lenfomaların seyrinde, 
kemik iliğ"i tutulmadan, immun mekanizma ile de bir trombosito
peni husule gelebilir (2). Bu mekanizmada trombositlere karşı bir 
otoantikor teşekkülü bahis konusudur. Böyle bir durumda len
f omanın yayğın olması ile trombositopeninin ağırlığı arasında 

bir ilişki yoktur. Herhangi bir safhada bu tip bir trombositopeni 
husule gelebilir. 

3 - Defibrinasyon sendromu: Habis lenfomalarda diğer bir 
trombositopeni sebebi defibrinasyon sendromudur: Lenfoma do
kusundan dolaşıma karışan tromboplastik amteryel damar içinde 
yaygın mikrotrombusler meydana getirerek bir defibrinasyon 
sendromuna sebeb olabilirler. Bu şekilde başta trombosit sayısı 

ve fibrinojen olmak üzere pıhtılaşma esnasında sarf olunan fak
törlerin (protrombin, faktör V ve VII) aktiviteleri de düşer. Baş-
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lıca trombositopeni ve fibrinojenopeninin sebeb olduğu bir kana
ma tablosu meydana çıkar. Buna hemen daima sekonder bir fib
rinoliz de ilave olarak kanamanın şiddetini arttırır. 

1959 yılında müşahede ettiğimiz bir yaygın Hodgkin hastalı

ğı vakasında, ağır bir kanama diyatezi tablosu meydana gelmiş, 

kanama sebebi olarak trombositopeni ve fibrinojenopeni tesbit et
miştik (3). Fibrinojenopeniyi o zamanki bilgilerimizin ışığında 

artmış fibrinolize bağlamıştık. Fakat bugün bunun bir defibrinas
yon sendromu neticesi husule geldiğini kabul etmek istiyoruz. 

Yaygın lenfomaların terminal devirlerinde hafif ve orta de
recede bir defibrinasyon sendromu bulunması nadir değildir. 

Habis lenfomaların seyrinde edinse! kalitatif trombosit has
talıkları da tarif edilmiştir. Hodgkin hastalığ-ında normal trombo
sit sayısı veya trombositopeni ile birlikte trombopatik defekt bil
dirmişlerdir ( 4). 

Böyle hastalarda trombopatik defekt ile kanama diyatezi ara
sında bir ilişki genellikle varsa da bazan belirli bir trombopatiye 
rağmen hiç kanama diyatezi göstermeyen vakalar da müşahede 

edilir. 

Ulutin ve vark (5) bazı Hodgkin vakalarında. atrombia tarif 
etmişlerdir. Ulutin ve Safgönül 3 hodgkin vakasında trorrıbositler
de asit fosfataz enzim seviyesinin düşük bulunduğunu bildirmiş

lerdir. Fakat kanama diyatezi ile bir ilişkisini bulamamışlardır 
(6). 

Trombositopeni ve kalitatif trombosit hastalığı yanında bazı 

araştırıcılar Hodgkin hastalığı seyrinde trombositozun da bulun
duğunu bildirmişlerdir. Berry ve ark (7). 56 Hodgkin hastalığı 

vakasında, bilhassa abdominal ganglionların tutulduğu haller
de, belirli bir trombositoz olduğunu kaydetmiştir . Hatta bir 
Hodgkin hastalığı vakasında trombositoz var ise, bunun multaka 
abdominal ganglionların tutulduğunun bir ifadesi olduğunu bil
dirmişlerdir. 

ın - Pıhtılaşma vıe fibrinolitik mekanizma kusurları 

Lenfomalarda kan pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine bağlı 
bir koagulopati teşekkül ederse bu iki mekanizma ile olabilir. 
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1) Karaciğerin lenfoma tarafından ileri derecede istila edil
mesiyle fonksiyonların bozulması ve bunun sonucu karaciğer ta
rafından sentezi yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (faktör I, Il, V, 
VIl, IX, X) konsantrasyonlarının düşmesi şeklinde olur. 

2) Defibrinasyon sendromu: Daha önce de bildirildiği gibi, 
defibrinasyon husule gelirse trombositopeni yanında pıhtılaşma 
esnasında sarfedilen pıhtılaşma faktörlerinden başka fibrinojen 
olmak üzere faktör II, V, VIlI in seviyelerinde belirli bir azalma 
olur. Buna sekonder bir hiperfibrinolizin ilavesiyle fibrinojenope
ninin derecesi ağırlaşır ve plazmin tarafından tahrip edilebilen 
faktör VIlI ve V seviyelerinde düşmede barizleşir. 

Müftüoğlu ve arkadaşları (10 Hodgkin hastalığı vakaların % 
50 sinde AHG seviyesini % 50 nin altında tesbi"!; etmişler ve bu
na dayanarak bu hastalıkta AHG seviyesinin azaldığına işaret et
mişlerdir. 

Lenfomaların seyrinde bazan bir makroglobulinemi husule 
gelebilir (8). Makroglobulinler bazı pıhtılaşma faktörlerini bağlı
yarak onların aktivitelerini inhibe eden bir antikoagulan etki gös
terebilirler. Bu durumda en çok hipoprotrombinemi görülür. Bu
na bağlı bir kanama diyatezi meydana çıkar. Makroglobulinler 
trombositlerin bir kılıf gibi sarıp onların fonksiyonlarını bozarak 
kalitatif trombosit hastalığına sebeb olabilir (9). 

Tedavi maksadiyle kullanılan sitostatikler iyi ayarlanmadı
ğı takdirde bir kemik iliği aplazisi husule gelerek trombositopenik 
bir kazanmaya sebeb olabileceği de hatırda tutulmalıdır. 

Habis lenfomalardaki kanama diyatezinin_ husule mekaniz
ması Tablo 1 de özetlenmiştir. 

Bütün bu izahatımızdan sonra habis lenfomalarda ciddi bir 
kanama diyatezine çok az rastlandığına işaret etmek isteriz. Kli
niğimize son 5 senede yatan 40 habis lenfoma vakasında hiç birin
de kanama diyatezine rastlanmamıştır (Tablo 2). 32 Hodgkin 
hastalığı vakasının ancak 2 sinde orta derecede trombositopeni 
tesbit edilmiştir. 
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Tablo 1 Yangın habis lenfomalarda kanama diyatezinin husül mekanizması 

1. DOamarlann tümör dokuu ile istilası 

a) Kemik iliğinin tutulması 
2. Trombostopen 

b) Otoimmün trombositopeni 

c) Defibrinasyon sendromu 

d) Tedavi komplikasyonu olarak (kemik iliği aplazisi) 

e) Hipersplenizm sendromu 

3. Kalitatif trombosit hastalığı 

Trombopati atrombia 

4. Pıhtılaşma defekteri 

a - Karaciğerin lenfoma dokusu ile istilası (karaciğerde yapılan 

pılıtılaşma faktörlerinin sentezinin azalması) 

b - Defibrinasyon sendromu 

c - Dolaşan antikoagulantıar 

Tablo 2 Kliniğimizde 1004 - 1970 tarihleri arasında yatan 40 habis lenfoma 
vaka.!:anda trombosit ayrısı. Bu vakalann hiçbirinde kanuna di

yatezi müşahede edilmemiştir. 

Trorııbosit 
Trcmıbosil sayısı (rnrıı3 te ) 

sayıs·ı 100.000 niıı 100.000 ile 50.000 50.000 nin 
yapılrııayan üstündeki arasında ola.n altında olan 

vaka adedi v aka sayısı vaka sayı.sı vaka sayısı 

Hodgkin 
21 9 2 hastalığı 

Lenfosarkoma 4 1 

Retıkulum 

hücreli sarkom 2 1 

Totaı 

vaka 
sayısı 

32 

5 

3 
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ÖZET 

Habis lenfomalarda kanama diyatezi problemi tartışılmıştır. 
Habis lenfomaların seyrinde kanama diyatezine az rastlanır. Eğer 
bir kanama diyatezi var ise bu sıklıkla trombositopeni sonucu 
meydana gelir. Trombositopeni, kelik iliğinin lenfoma dokusu ile 
istilası neticesi teşekkül eder. Otoimmun mekanizma ile ve defib
rinasyon sendromu sonucu husule gelen bir trombositopeni de ola
bilir. 

Dissemine habis lenf omalarda karaciğerin lenfoma dokusu 
ile ileri derecede istila edilmesiyle fonksiyonları bozularak kara
ciğerde sentezi yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (protrombin fak
tör V, VII, IX, X) seviyesi düşer ve buna bağlı bir kanama diya
tezi meydana gelebilir. Lenfomalarda defibrinasyon sendromu so
nucu teşekkül eden bir koagulopati de görülebilir. 
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Tartışma 

lnceman: bende Karaca gibi malign lenfoma vakalarında dia
tez hemorajik bulgularını nadiren buldum. Hatta, lenf, dalak ve 
karaciğer punksiyonlan gibi testleri yaptığımız hallerde bile, ka
nam pek görmüyoruz. Bize diatez hemorajik bulguları hakkında 
bir istai tstik vere bilirmisiniz? 

Ulukutlu: Teillet ve Schweisguth 76 Hodgkin vakasında sis
temik tromboHsit saymışlar ve trombositleri 500,000 - 700,000 
/ mm3 arasında bulmuşlardır. Çoğunda trombositz bulmuşlardır. 

Hiç trombopeni bildirmemişlerdir. Bu bakımdan çocuklarda bir 
özellikmi vardır? 

Nasuh Özge: neri derecede nötopeni ve trombopeni ile seyr 
eden hübis lenroma vakalannda ekseriya dalağında musabiyeti 
sebebiyle splenomegali husule gelmekte veı bu sitopenik durum
ların izahında bir faktör olarak «hipersplenizmıı de zikredilmek
tedir. Netekim 1950 de Berman ve arkadaşları yayınladıkları bir 
vakada ağ·ı nötropenik durum, hipersplenizm ile izah olunmuş ve 
tedavi maksadı ile uygulanacak ışın - tedavisinin hem blastik ge
lişimi hemde hipersplenizmi önliyeceği düşüncesiyle dalak üzeri
ne ışın tedavisi tatbik etmiştir. Ancak hasta bu tedavi ile gerek 
klinik ve gerekse hematolojik bakımdan ağırlaşarak vefat et
miştir. Postmortem incelemede 3500 gr olan dalağın ancak pek az 
bir kısmında dalak dokusu kalmak üzere habis lenfoma dokusu ile 
istila olduğu görülerek sitopenik durumların izah için düşünülen 
hipersplenizm için yeterli dalak dokusunun bile bulunmadığmda 
dikkati çekmişlerdir. Bu müşahedede dikkate alınarak dalağın 
lenfoma dokusu ile musabiyeti sebebiyle husule gelen splenome
gali vakalarında sitopenik durumların hipersplE:nizm ile izahı 

mümkün olmasa g~rek kanısındayım. 

Karaca: Malign lenfoma vakalarında diatez hemorajik bul
guları fazla değildir. Trombopeni gözüktüğü hallerde kemik ili
ğinin lenfoma ile yaygın infiltrasyonu bulunduğu düşünülebilir. 
Malign lenfomalarda diatez hemorajik bulgularının yüzdesini 
gösteren bir istatistik görmedim. İki vakamızda trombopeni tespit 
edilmiş isede defibrinasyo sendromu maalesef araştırılmamıştır. 
Hipersplenizme gelince: Bu, hale bir tartışma konusudur. Frankla 
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başlamıştır. Reimann hipersplenizmi kabul etmiyor. Son ince
lemeler dalağın kemik iliğine inhibisyon etkisini göstermiştir . 

Hodgkinde trombositozu kayd etmeğ'i unuttuk. Bir otora göre ab
dominal Hodgkinde trobbositoz sık gözüküyor. Eğer lenfografi 
yapmak mümkün değilse, trombositoz varsa abdominal Hodgkin 
olduğu düşünülebilinir. 



MALIGNİTE VE ÖZELLiKLE LENFOMALARDA LENFANJIOGRAFI 

Dr. Cahit BABUNA • ve Dr. Kemal ARAL ' 

Lenf sisteminin ilk tetkikleri çok erken çağlarda yapılmış ol
masına rağmen, tatmin edici bilgiler, ancak 1895 yılından sonra, 
röntgen şuasının bulunmasıyla elde edilmiştir. Derin lenf sistemi 
üzerinde hakiki tetkikler ise, çok daha yakın tarihlerde, l e n f a n
j i o g raf i tetkik metoduyla, mümkün olmuştur (16.17). 

Lenfanjiografi metodunu, 1955 yıllarında ingiliz cerrahı ve 
tanınmış tıp profesörü J. B. KİNMONTH, opak maddeyi direkt 
olarak lenf damarlarına enjekte ederek, tarif etmiştir (16). 

llk araştırmalar morfolojik tetkikler şeklinde yapılan lenfan
jiografi tetkikleri, sulu kontrast madde verilerek gerçekleştiril·· 

miştir. Daha sonraki tetkikler ise, yağlı kontrast maddeler kul
lanılarak, yapılmış ve lenf sisteminin fizyolojik, anatomik, ve di
namik tetkikleri, değişik izotopların teşhis ve tedavi amacı ile kul
lanılmasında, önemli rol oynamıştır. 

Lenfanjiografinin diğer isimleri de lenf ografi «veyaıı lenfa
denografidir. 

Klinik ve fizik muayeneler ve konvansionel metod ve araş
tırmalarla tetkiki sağlanamıyan derin lenf sisteminin, c<l e n f a
i n t i o g r a f i» sayesinde tetkikleri mümkün olmaktadır. Bu me
tod, halen dünya tıp merkezlerinin, hemen bütün kliniklerinde, 
rutin olarak uygulanan bir tetkik ve tedavi metodu olarak be
nimsenmiştir. (3, 4, 12, 23, 29). , . 

Birkaç yıldan beri bu kıymetli teşhis ve tedavi metodu, Ens
titümüzde de, abdominal lenf ganglionlarının tetkiki için, ru
tin olarak kullanılan bir metod haline gelmiştiı. 

* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik Kürsüsü, Çapa, İstanbul. 
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Kliniğimizde halen yapılan metod K1NMONTH'un tarif etti
gı «dorsum pedis» metodunun, teknik uygulamasının hafif bir 
modifi.e şeklidir. (131) 

Yaptığımız tetkikler en fazla malign neoplazmalarda, abdomi
nal ganglionların tetkikini mümkün kılarak, klinik «stage»lerinin 
tayini, tedavi şeklinin tespiti ve başarısının kontrolü bakımın
dan, oldukça önemli rol oynamaktadır. 

END!KASYONLAR 

Lenfanjiografinin endikasyonları son derece değişiktir. Lenf 
sisteminin bütün hastalıklarında bu metod büyük önem taşımak 
tadır. Lenfanjiografinin ilk yapılışı, Ienfedema üzerinde olduğun

dan, bu hastalık lenfanjiografi için, tarihi bir endikasyon sayıl
maktadır. (15, 16). 

Lenfanjiografi tetkiklerinde malign neoplazmaların başında 
bulunan karsinoma hastalığı teşhis ve tedavi yönünden en önde 
bir endikasyon olarak görülmektedir. (7, 23, 27, 28). 

Bu tip tetkikler, lenf sistemi içindeki metastazları, derecesi
ni, lokalizasyonunu görmek ve tedavi tarzını, tayin etmekte, önem
li rol oynamaktadır. Ayrıca tedavi öncesi ve tedaviden sonra 
onun etki derecesini ölçmek de mümkündür. (8, 13, 20, 21) 

Pratik olarak lenf sisteminin derin inguinal, pelvis içi, ilyak, 
ve aorta ganglionlarının, malign hastalıklarda istila edildiği şüp
he edilen bütün durumlarda, teşhis ve tedavi bakımından, Ienfan
jiografi endikedir. (7, 11, 9, 21) 

Klinik, fizik ve diğer konvansionel metodlarla, bahsi geçen 
derin pelvis ve abdominal ganglionlar, tatmin edici bir ~ekilde 
muayene ve tetkik edilemezler. Lenfanjiografiden evvel bu tür 
tetkikler için laparatomi yapılmakta idi. Şimdi ise lengfanjiogra
fi tetkiki, pek az bir riske katlanarak, bu nodülleri gösterebilmek
tedir. (12, 14, 17, 18) 

Bu gün için tababette sözü geçen ganglionları, bu kadar iyi 
gösteren ve «in vivo» tetkikini mümkün kılan, başka bir metod 
yoktur. 



160 C. Babuna ve K . Aral 

Dorsum pedis üzerinden yapılan lenfanjiografi tetkiki, insan 
vucudunda bulunan bütün lenf sisteminin tetkikini sağlıyamaz. 
Yüzeyel inguinal, genital, çölyak, mezenter, üst ve alt gluteus. 
obturator ve pr,esakral ganglion ve lenf yolları bu metodla gösteri
lemez. Bununla beraber, derin inguinal, derin pelvis ve aorta et
rafındaki ganglionlar iyi bir §ekilde gösterilebilir. Sisterna şili 

ile duktus torasikus da hazan gösterilebilir. Endikasyonun tesbi
tinde bu durumları göze almak gerekir. (8, 9, 12, 13, 14). 

riz: 
Lenfanjiografinin endikasyonlarını kısaca şöyle özetliyebili-

1 - Lenf sisteminin bütün anatomik, fizyolojik ve dinamik 
tetkiklerinde (3, 6, 13), 

2 - Lenfedema vakalarımn etyolojisi, patolojisi ve preope
ratif tetkik ve tesbitlerinde (15, 16), 

3 ~ Her türlü karsinoma, melanoma, seminoma ve benzeri 
malign neoplazmaların teşhis, tedavi, kontrol ve pre ile 
post operatif araştırmalarında (7, 10, 14, 18, 26), 

4 - M. Lenfomaların bütün çeşitlerinde teşhis, klinik takip 
ve tedavilerinde endikedir. Lenfomalar bütün grupları 
ile lenfoid dokudan menşeilerini aldıklarından, yayılma
larının da başlıca yolu lenf sistemi olduğunda11, lenfan
jiografi için tam bir endikasyon teşkil etmektedirler (10, 
11, 14, 19, 22, 26) . 

5 ·- Etyolojisi belli olmıyan bütün ateşli hastalıkların teş
hisinde, 

6 - Şüpheli malign hemopatilerin tetkik, teşhis ve tedavi 
ile kontrollerinde, 

7 - Derin inguinal, ilyak, pelvis, ve retroperitoneal lenf sis
teminin gözden geçirilmesi gerektiğinde ve bunların ra
dikal disseksionlarında . (6, 8, 10, 11, 13, 19). 

8 - Radyoaktif kolloidal solüsyonların entralenfatik verili
şinde. 

9 - Sisterna şili ve duktus torasikusun çe~itli patolojik de
ğişmeleri ve traumalarında da, lenfanjiografi keza endi
kedir. (13, 15, 16, 19) . 
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KONTRENDİKASYONLAR 

Lenfanjiografide kontrendikasyonlar genel olarak birkaç gru
ba ayrılmaktadır. Bunları kısaca lokal, genel ve kardiovasküler 
kontrendikasyonları diye üçe ayırabiliriz (13). 

1 - LOKAL KORTRENDİKASYONLAR 

Bu kontrendikasyonlarda lenfanjiografinin yapılması için 
gereken enzisyonun bölgesinde bulunan çeşitli lezyonlardır. Bun
lar arasında flegmon, abse, tümörler, değ'işik enfeksiyonlar ile 
diğer patolojik değişmeleri sayabiliriz. Bu bölgelere yapılacak 

olan ensizyon., enfeksiyonu generalize duruma sokabileceğinden 
kontrendikedir (12, 13). 

2 - GENEL KONTRENDİKASYONLAR 

Bu gruptaki kontredikasyonlar arasında genel durumu çok 
bozuk, bitkin, yüksek ateşli, ve kaşektik durumları ile sepsisi olan 
hastaları zikredebiliriz. Böyle vakalarda lenfanjiografinin uygu
lanması da kontrendike sayılmaktadır. (12, 13, 20). 

3 - KALP VE PULMONTER YETMEZLİKLERDE 

Bu tür kimselerde, yukarıda da tarif edildiği gibi, azalmış olan 
akciğer vantilasyonu nedeninden dolayı lenfanjiografi kontren
dikedir (10, 13, 19). 

Bunların dışında bazı yazarlar, lenfanjiografilerle ilgili kont
rendikasyonlarda yaşı geçkin vakaları (65 yaşının üstünde) de 
katmaktadırlar. Bu yazarların iddialarına göre bu yaşlı vakala
rın, lenfanjiografi tetkiklerinden sonra, damarlarında atei.Omların, 
bacakların bazı kısımlarında krampların ve bazı nörolojik arazla
rın olması muhtemeldir. Literatürde bu tür komplikasyonlar ta
rif edilmelerine rağmen, başka yazarlar tarafından teyid edilme
miştir. 

Panel II - 11 
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KOMPLİKASYONLAR 

Lenfanjiografinin erken ve geç devrelerinde, çeşitli kompli
kasyonlar görülebilir. Bunlar en basit veya lokal yara enfeksio
nundan, en ciddi kardiovasküler enfarktüs, anafilaktik şok ve 
pülmoner edemaya, kadar değişebilir. Değişik yazarlar bnl'lar hak
kında çeşitli rakamlar vermektedirler. Komplikasyonları kısaca 
şöyle özetleyebiliriz.: 

1 - Ağrı - Kontrast maddenin verilmesine başlanmasından 

hemen sonra, bazan bacaklarda hafif ağn olmaktadır. 
Bu ağrı, geçicıdir ve önemli değiidir. (6, 13, 14, 16). 

2 - Lokal yara enf eksi onu -, Ensizyon yerinde nadiren hafif 
kızartı veya şişlik olabilmektedir. Bu durum lokal pan
sumanlar ve per os antibiotik verilmesiyle süratle kay
bolmaktadır. (9, 13, 15, 17). 

3 - Lenf yollarında enfeksion - Bazan lenf yollarında lenfan
jiografiden sonra lenfadenitis görülebilir. Bu da fazla 
ciddi bir komplikasyon sayılmayabilir. Verilen geniş 

spektrumlu bir antibiotikle süratle bertaraf edilebilir. 
13, 17, 18, 19, 22). 

4 - Lenf ganglionlarmdaki değişmeler - Lanfanjiografiden 
sonra ganglionlarda yapılan histolojik tetkiklerde, dev 
hücreler, histiositozis, retikülositozis, plasmositozis, ve 
bazan da eozinofili görülmüştür. Bütün bunlar geçici sa
yılmaktadır. Bunların nedeni, verilen kontrast madde
nin dokuya yabancı cisim tesiri şeklinde olduğn uüşünül
mektedir. (10, 11, 13, 20). 

5 - Metastaz taşıma özelliği - Bazı yazarların iddia et-tikleri 
gibi ienfanjiografi ile metastaz taşınabilir. Fakat bütün 
araştırmalara rağmen bu durum diğer yazırlar ta
rafından teyid edilmemiştir. (19) 

6 - Ganglionların filtrasyon etkisinin azalması - tetkikler
le bazı yazarlar tarafından ortaya atılan bu iddia da, 
diğerleri tarafından teyid edilmemiştir (19). 

7 - loda karşı allejik reaksion - Lenfanjiografiden sonra 
görülen allerjik durumlar, diğer iod allerjilerinden fazla 
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değ·ildir. Bu allerjik durumlar 1/ 1000 oranında görül
müştür ki, bu nispet diğerleri ile aynı sayılmaktadır. 

6, 19). 

8 - Deri reaksionları - Çok seyrek olarak lenfanjiografiden 
sonra, bazı hastalarda derınatit, eritem, ve benzeri du
rumlar, serpintiler şeklinde, görülmüştür. Bunlar da çok 
nadirattan sayılmaktadır. (13, 16, 21). 

9 - Akciğer komplikasyonları - Lenfanjiografiden sonra gö
rülen ve oldukça nadir olan komplikasyonlardan en cid
disidir. Verilen kontrast maddenin akciğerde kapiller 
sistemin amboli şeklinde tıkanmasından, husule gelmek
tedir. (12, 13, 19, 21, 29). 

Her lenfanjiografiden sonra akciğerde, verilen kontrast mad
denin % 50 orandaki, miktarı toplanmaktadır. Bu durum diffüz 
bir şekilde akciğer dokusuna yayılmakta ,fakat normal olarak her
hangibir komplikasyon husule gelmemektedir. Bununla birlikte, 
çok ağır kalp rahatsızlıkarında ve geniş akciğer lezyor..larrnda, azal
mış olan akciğer vantilasyon sahalarının, verilen kontrast madde 
ile daha fazla atake edilince, feci komlikasyonlar husule gelebi
lir. Bunlar arasında akciğ·er enfakrtküsü, pulmoner edem, ambo
liler v.s. gibi durumları sayabiliriz. Çok seyrek olarak, görülebi
len bu durumların tedavileri, diğer akciğer enfarktüsl:>rinde ya
pılan tedavi usullerine uymaktadır. Bununla birlikte, yağlı mad
deye karşı yağ· eriyicisi maddeler de ayrıca kullanılabilir. Esasın
da akciğ·er ve. kalp komplikasyonları olan kimselere lenfanjiogra
finin yapılması çok dikkatle izlenmelidir (13, 19, 28). 

Bu durumlarda leufanjiografi yapılması elzem sayılan vaka 
larda, verilen kontrast maddenin çok olmamasına, hastanın klinik 
olarak sıkı takip edilmesine, lenfanjiografiden hemen sonra ame
liyata veya benzeri durumlara hastanın tabi olmamasına dik
kat edilmeli ve çeşitli semptomatik tedavinin ve hastanın genel 
durumunun kontrol altında tutulması da gerekmektedir. 

METOD 

Çalışmamızdı. kullandığımız teknik K i N M O N T H'un 1955 
yılında tarif ettiği direkt lanfanjiografi «dorsumıı pedis metodunun 
hafif bir modifikasyonudur. 
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Bu metodun uygulanmasında iki ayrı safha mevcuttur. Bun
lar: 

1 - C E R R A H İ ve 

2 -- R A D Y O L O J İ K tetkiklerdir. 

Cerrahi metodun uygulanması için materyelin uygun bir şe-
kilde hazırlanması gerekmektedir. Bu materyel arasında, : 

Önceden verilmesi icap eden «Blue pathente» boyası ve 
Yağlı kontrast madde «Lipiodol U. F. a 5 CC», den başka; 

Çeşitli makaz, penset, Pean, Kocher, iplik, gazlı, bez, lenfanji-
ografi için özel ince iğneler, lenfanjiografi setleri, Luer-Lock ter
tibatlı özel şiringalar, steril örtüler, eldüvenler ve kontrast mad
denin verilmesinde kullanılan özel otomatik enjektör'ü, sayabili
riz. (13, 19, 24). 

Lenfanjiografi aletlerinin sterilizasyonu genel kaidelere uygun 
olarak yapılmakta, sadece kullanıldıktan sonra aletlerin eter için
de bir müddet kalması ve yağlı maddenin böylece erimesi gerek
mektedir. 

Cerrahi ameliye : 

Cerrahi ameliye esnasında hasta masaya sırt üstü yatırılır. Her 
iki ayağı parmak uçlarından, krurisin orta bölgesine kadar, de
zenfektan sıvı ile temizlenir. Steril bezlerle alt ve üstleri (ayak 
üstünde küçük bir açıklık bırakarak) iyice örtülmektedir. Bun
dan sonra baş ve ikinci parmak arasındaki cilt altına «blue pa
thente» ismindeki boya birer sın. prokain ile karıştırılarak, enjekte 
edilmektedir. Bir müddet sonra, lenf yolları dorzum pedis üze
rinde, yeşil mavi hatlar halinde görülmeye başlar bundan 15- 20 
dakika sonra, da bunların üzerinden transvers veya vertikal şe
kilde bir ensizyon yapılmaktadır. Bu ensizyonun genişliği veya 
uzunluğu 2 - 4 sın ." ye kadar ve lüzuma göre ayarlanır. Lenf yolu 
prepare edilir, etrafı temizlenir, üst kısmına hafif baskı yapılarak, 
hafifçe genişletilir, altına bir eğri pers konularak kaldırılır ve 
distal kısmına rotasyon yaparak, lenfanjiografi için hazırlanmış 
ve sete bağlı iğne kanüle edilir. Her iki tarafa iğne sok.ıüduktan 

sonra, kontrast madde ile doldurulmuş ve otomatik enj:.ıüöre fik
se edilmiş 10 cm3

• lük enjeksiondan, Lipiodol U. F. verilmesi 
için otomatik enjektör çalıştırılır. Miktar ve zamanın, otoma-
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tik olarak ayarlanması mümkün olur. Bu enjektörün çalışmasıy
la her iki ayağa birden kontrast madde verilmektedir. 

Veriliş zamanı tahminen 1,5- 2 saat sürmektedir. Büyük ve 
yetişkin erkekler için 8 - 10 sın. kontrast madde yeterlidir. Her 
ayağa bu miktar verildiğnide, lenfanjiografik tetkiklerinde isteni- . 
len sonuç alınabilir. 

Resim ı 

Lenfanjiografide kullanılan ma
teryel Otomatik enjektör, eldiven
ler, Pean, pens ve pensetıer, bistü
ri, iğne ve makaslar. İplik ve setler, 
lipiodol U. F. kontrast maddesi, 
Blue pathent:e boyası şırıngalar ve 
uzun pens. 

Resim 2 

<ı:Dorsum pedis» metodu ile ya
pılan lenfanjiografı için gereken en
sizyonun ve lenf damarının preparas
yonu ve yapılan muamelenın bir saf
hası. 

Sağ" ayak hazır, sol tarafta ise 
darr~ar kanülasyonu yapılmaktadır. 

İnce yapılı kadınlarda, bu miktar bir ila iki sın. daha az 
verilmektedir. Çocuklarda ise, yaşa ve kilolarına göre, bunu 
ayarlamak mümkün olmaktadır. 

Verilen kontrast madde nebati yağ olup, içinde iodlu madde 
mevcuttur. Enfekte edilen bu kontrast madde ilk günlerde, gang
lionlarda % 23 ortalama miktarında bulunmaktadır. Diğer kı

sımlarının ise % 50 kadarı, akciğere ve bunun dışındaki kalan kı
sım ise, lenf yollarında ve venöz sisteme geçerek, dağılmaktadır 

Kontrast verilişinin sonunda, grafiler çekilmektedir. Tercihan 
bu grafilerin, hastanın lenfanjiografisi yapılan masa üzerinde çe-
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.itilmesi uygundur. Bununla birlikte komşu bir odada da bu gra
filerin alınması mümkün olmaktadır. 

Radyolojik tetkikleri normal bölge tetkikleri için lüzumlu olan 
K. V. ile zaman ve M A verilerek yapılmaktadır. Bu durum 
larda özel bir ayrılış ve farklılık yoktur. 

Tetkiklere, evvela yolların görülmesi için, ilk günü, kruris, 
femur bölgesi, direkt batın, ve lomber - oblik ve lateral grafilerle 
akciğerde dahil edilmektedir. İkinci günü ise, yine lomber dört yön
lü tetkiki ve akciğer grafisi alınarak, lenf ganglionların duru
mu gözden geçirilir. 

MATERYEL VE BULGULAR 

Kliniğimizde tetkik edilmiş lenfanjiografilerden, konumuzla 
ilgili 33 vaka materyelimizi teşkil etmektedir. Bu vakaları iki grup
ta incelemiş bulunuyoruz. Bunlar: 

I - Lenf omalar ve 

II - Diğer malign neoplazmalardır. 

Her iki grubumuzda yer alan vakaların lenfanjiografi tetkik · 
leri yapılmadan evvel, kesin biopsi (histopatolojik) teşhisleri ko
nulmuş bulunuyordu. Lenfoma vakalarındaki biopsiler lezyon
ların ilk görüldüğü bölgeden alınmıştır. (Şekil 3). Seminomalı 
hastalarda histopatolojik teşhis evvelce çıkarılmış ve tetkik edil
miş tümörden, kollum karsinomu vakalarında ise, gene yapılan 
biopsiden konulmuştur. Deri karsinomu ve Kaposi sarkomu vaka
larında biopsi tetkikleri hastalığın klinik olarak en mütebariz 
olan kısımlarından yapılmıştır. (Şekil 3,4). 

Materyelimizi teşkil eden vakaları birçok yönden tetkik etme
yi uygun bulduk. Böylece hastaları yaşlarına, cinslerine, hastalık 
sürelerine, hastalığın seyrine ve yapılmış bulunan tedavi şekline 
göre gruplandırmaya ve incelemeye çalıştık. 

Vakalarımızı cinsiyetine göre tetkik ettiğimizde, bunların 19 
unun(% 58) erkek, ve 14ünün (% 42) kadın olduğu tesbit edil
miştir. (Tablo ill). 
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TABLO I 

HASTALARIN C!NSİYETE GÖRE A Y1RIMLARI 

Hastaların cinsiyeti Sayı Yiizde 

Erkek ........................... 19 58 
Kadın ........................... 14 42 

Toplam ............•.............. 33 100 

Vakalarımızın yaşa göre tetkikleri yapıldığında en gencinin 19 
en yaşlısının ise 76 olmak üzere, yaş ortalaması 42 olduğu tespit 
edilmiştir. Tablo II) 

TABLO II 

HASTALARIN YAŞLARINA GÖRE TETKİKLERİ 

Hastanın 

yaşı 

Sayı Yüzde 

1-29 ....................................... 9 ............ 27 
30-59 ....................................... 18 ............ 55 
60-89 ....................................... 6 ............ 18 

Toplam . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . .. 33 . . . . .. . .. 100 

Hastalık süresi bakımından ele alındığında, vakaların 12 si. 
nin ( % 36,25) bir yıldan az, 5 inin ( % 15,25) 1 - 2 sene arası, 5 -
nin ( % 15,25) 2 - 3 yıl arası ve 11 - nin ( % 33,25) ise 3 seneden 
daha uzun müddetten beri hasta bulundukları tespit edilmiştir. 
(Tablo III). 

TABLO m 

HASTALARIN SüRELERİ 

Siire (sene) Sayı Yüzde 

o -- 1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 . . . . . . . . . . . . 36,25 
1-2 .................................... 5 ............ 15,25 
2-3 .................................... 5 ............ 15,25 

ten fazla ..................... 11 ............ 33,25 

Top.lanı .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . 33 .. .. . .. . . 100.00 
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Hastaların bir kısmına lenfanjiografi tetkikinden evvel spe
sifik v:eya spesifik olmıyan tedavi yapılmıştır. Bu tedavilerin du
rumuna göre hastaları tetkik ettiğimizde, 19 vaka ( % 57,5) si
tostatik ve/ veya şua tedavisi, 3 hastaya ( % 9) ameliyat yapılmış 
ve 11 vaka ( % 33,50) hiçbir spesifik tedavi yapılmamışt;r. (Tab
lo IV). 

TABLO IV 

HASTALARIN LENFANJİOGRAF!DEN ÖNCE 
GÖRDÜKLERİ TEDA vt 

Tatbik edilen tedavi Bayı Yüzde 

Sitostatik ve / veya şua 
tedavisi ........................ 19 . . . .. . . . ... . 57,50 

Ameliyat ........................ 3 ............ 9,00 

Spesifik tedavi 
görmeyenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . 33,50 

Toplam . ....................... 33 ............ 100.00 

Hastalara lenfanjiografiden sonra da muayyen bir tedavi 
tatbik edilmiştir. Lenfajiografi tetkikinden sonra sitostatik ve / 
veya şua tedavisi gören hastaların sayısı 29 ( % 88), ameliyat 
olanlar ise 4 vaka yani ( % 12) olarak tespit edilmiştir. (Tablo V). 

TABLO V 

LENFONJİOGRAF!DEN SONRA YAPILAN TEDAVİ ŞEKLİ 

Tatbik edilen tedavi 

Sitostatik ve / veya 
şua tedavisi 

Ameliyat 

Toplam 

Sayı Yüzde 

.......... .. . ....... 29 ............ 88 

..................... 4 ............ 12 

····················· 33 ......... 100 

Materyelimizi teşkil eden 33 vakanın hastalık şekillerine göre 
ayırım yapıldığında 25 hastanın (% 75) lenfoma grubuna ait 
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olduğ'U 4 vakanın ( % 12) kollum karsinomu, 2 vakanın seınino

ma, 1 vakanın Kaposi Sa., 1 inin ise deri Karsinomu olduğu tes
bit edilmiştir. (Tablo VI). 

TABLO VI 

HASTALARIN TEŞH1SLERİNE GÖRE AYIRIM! 

Hastalık tipi Bayı Yiizde 

Lenfomalar , .................... 25 ............ 75 

Kollum karsinomu 4 ············ 12 

Seminoma 2 ............ 6 

Kaposi sarkomu 1 ............ 3 

Deri karsinomu 1 .......... 3 

Toplam ····················· 33 ......... 100 

Lenfoma grubuna dahil hastaların tiplerine göre tetkikleri 
yapıldığında 25 hastanın 20 sinin ( % 80) inin HODGKİN grubuna 
ait olduğu, 3 ünün ( % 12) lenfosarkoma olduğu, 2 sinin ise dife
ransiye olmıyan lenfomalara ait olduğu bulunmuştur. Tablo VII). 

TABLO VII 

LENFOMALARIN SUBGRUPLARA AYRILMASI 

Hastalık tipi Bayı Yüzde 

Hodgkin . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . 80 

Lenfosarkoma . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 3 . . . . .. . . . .. . 12 

Diferansiye olmıyan 
Lenfoma .............................. 2 ............ 8 

Toplam ........................ 25 ............ 100 

Lenfoma vakalarının lenfanjiografi tetkiklerinde çoğu zaman 
tipik lenf ganglionları değişimleri elde edilmiştir. Karakteristik 
olan bu değişimler 25 vakanm 19 unda (% 78) dantela (lace li-
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ke) görünümü, 1 inde ( % 20) Fantoma şekli ve 1 vak'ada ise tam 
ganglion harabiyeti şeklinde tecelli etmiştir. (Tablo Vill). 1 vaka
da ise herhangi tipik görünüm alınamamıştır. 

TABLO VIII 

LENFOMA V AKALARINDA TESPİT EDİLEN GANGLlON 
DEGİŞMELERİ 

Değişim şekli Sayı Yüzde 

Dantella görünümü (Lace like) 18 .... ........ 72 

Fan torna görünümü . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5 . .. . . . . . . . . . 20 

Ganglionun tam harabiyeti ............ 1 . . . . . . . . . . . . 4 

Tipik görünüm vermeyen . .. . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 4 

Toplam ................................. 25 ············ 100 

Vakaların lenf yollarındaki değişikliğe göre incelenmeleri ya
pıldığında, bir tanesinde lenf damarlarının tamamen tıkalı bu
lunduğ·u, 4 ünde incelmiş örümcek ağı şekli, 22 sinde genişleme 
ve kalınlaşmanın yer aldığı, 26 sında ((By PasS>> teşekkül ettiği, 
3 ünde ise stazla ilgili görünümlerin husule geldiği tespit edil
miştir (Tablo IX) . 

TABLO IX 

LENF DAMARLARINDA HUSULE GELEN DELi!Ş:MELER 

Değişme şdkilleri Vaka. 

Kısmen veya tama.men tıkanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 

İncelmiş örümcek ağı şekli . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . 4 

Genişlemiş ve kalınlaşmış .. .. .. .. . . . . . . . .. . . .. 22 

By Pass ..................... 26 

Staz teşekkülü . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3 
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Lenf damarlarında husule gelen değişikliklerden bazılarının 
birden fazla şekli aynı hastada görüldüğünden ve bunları ayrı 
ayrı gruplara sokulduğundan, toplam anormal görünüm sayısı 
vaka adeninin çok üstünde görülmektedir. 

LENFOMA VAKALARININ lLK LEZYONLARININ BULUNDUGU 
BÖLGELER 
(TABLO XJ 

Bölgeler Vaka Bölgeler Vak"! 

Boyun/sağ ············ 7 1 den fazla lezyon 4 
Boyun/sol ............. 4 Lenzyonu klinik o-
Aksilla/sag- ············ 1 larak tesbit edile-
Aksilla/sol ············ 1 mi yen vakalann 
Kasık/sağ ............ 2 sayısı 2 
Kasık/sol ............ 1 (Tipik ol.mayan 1 
Mediasten ............ 1 vaka dahil edilme-
Batın içi ............ 1 ıniştir). 



172 C. Babuna ve IC. Aral 

Lenf oma vakalarında görülen ilk klinik lezyonları g,enellikle 
diyafragmanın üst bölgesinde, yani boyun, koltuk altları ve me
diasten kesimlerindedir. Bu bölgelerdeki vaka sayısı 21 ( % 84), 
diyafragmanın alt bölgelerinde ise sadece 3 vaka ( % 12) sayısı 

tesbit edilmiştir. Biri tasnife dahil edilmemi~tir. (Biopsi yapıl

mıyan vaka). 

Lenfanjiografi yapılan lenfoma vakalarının tetkik öncesi, 
stage'leri, tetkik sonrakilerden çok farklı bulunmaktadır. Tetkik
ten önce stage I ve II de 19 vaka ( % 76), stage III ve IV te de 6 
vaka ( % 24) kadardır. Lenfanjiografiden sonra, abdomen gangli
onlarının görülmesiyle sağlanan stage durumları ise değişiktir. 

Stage I ve II de sadece 1 vaka ( % 4) kalarak, mütebaki 24 vaka 
stage III ve IV de geçmiştir ( % 96). Tablo IX 

TABLO XII 

LENFOMA V ARALARININ TETK!K1NDEN ÖNCE VE SONRAK1 
«S t a g e~ ve yüzdeleri 

«S ta g e» 

I ve II 

m ve IV 

Toplam 

Tetkikten önce yüzde 
Sayı 

Tetkikten sonra yüzde 
Bayı 

19 .. .......... 76 ............ 1 ......... ... 4 

6 ............ 24. ............ 24 ... ......... 96 

25 ...... ····· 100 ........ : ... 25 ............ 100 

Tartışma 

Lenf sistemi ve özellikle ganglionları atake eden h~stalıklar 
arasında, tüberküloz, sifilis, sarkodozis, lepra, akut ve kronik 
non-spesifik lenfadenitisler, çeşitli virüs enfeksiyonları, brüselo
zıs, histoplazmozis, mononukl€ozis, kollajen grubu hastalıkları, her 
nevi traumalar, antigenler, çeşitli operasyonlar ve değişik kim
yevi ve fiziki faktörler ile kongenital anomalileri (aplazia-hi
poplazia) sayabiliriz. (6, 9, 11, 13, 29) 

Bunların dışında, neoplazmalar ayrı bir grup teşkil ederler. 
Neoplazmaları benign ve malign diye iki ayn gruba ayırabiliriz . 
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TABLO XII 

V AKALARIN TOPLU OLARAK SUNULMASI 

Vaka No. İsmi Oi.nsi Yaşı Teşhisi Hastalık süresi 

ı ...... A.K. ...... E ...... 61 .. .. .. Lenf oma dif. olm. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1 yıl. 

2 ... .. . Z.G. .. .. . . K ...... 23 .. . . . . Hodgkin 

3 ...... M.D . ...... E ...... 26 . ..... Hodgkin 

4 .. .... N.G. .. .. E . .... . 47 ...... Hodgkin 

5 ... ... A.K. ...... E .. .... 23 .. .. .. Hodgkin 

6 ...... T .T. .. .... E .. .. .. 76 .. . .. . Hodg.kin .. ........................... . 

3 yıl. 

2 yıl. 

1 yıl. 

2 yıl. 

1 yıl. 

7 . ..... H.Y. .. .... E ...... 29 .. .... Hodgkin .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .... . 8 yıl . 

8 ...... A.T. .. .... E ...... 43 .. .. .. Hodgkin .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . 11 ay. 

9 .... .. N.O. . .. ... E ...... 56 .. .. .. Hodgkin . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. 3 yıl. 

10 .. .. .. P.T. .. .... E .. .. .. 73 .. .. .. Lenf oma dif. olm. .. .............. .. 

11 ...... B.P. . ..... K ..... 32 . .. .. . Hodgk!n ........................... .. 

12 .... .. E.K. .. .. .. E .... .. 19 .. . .. . Hodgkin 

13 ...... M.K. . .... . E . ... .. 55 .. .. .. Hodgkin 

14 ...... A.A. .. .... K ..... 33 .. .. .. Hodgkin 

15 ...... N.K. ...... K ...... 25 .. .. .. Hcdgkin 

16 ...... H.K. ..... K ...... 30 .. .. .. Hcdgkin 

17 ...... H .A . ...... E ...... 34 ...... Hodgkin 

18 ...... S.K. .... .. K ..... . 30 .. .. .. Hodgkin 

19 ...... S.K. .. .... E .. .... 25 .. .. .. Hodgkin 

20 .. .. .. M.B. .. .... K ...... 69 .. .. .. Hodgkin 

2 yıl. 

7 yıl. 

6 ay. 

6 ay. 

7 yıl . 

2 ay. 

18 ay. 

3 yıl. 

3 yıl. 

10 ay. 

7 ay. 

21 ...... F .B. ...... K .... .. 55 .. .. .. Lenfosarkoma .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. 6 ay. 

22 ...... Ş.P.. .. .. .. E .... .. 28 .. .. .. Lenfosarkoma .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 5 yıl. 

23 ...... O.K. ... . .. E .... .. 51 .. . .. . Lenfosarkoma .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 5 yıl. 

24 . . .... M.E. .. .... E .... .. 50 .. . . .. Hodgkin ve dudak kars. .. ..... ..... 5 yıl. 

25 ...... N.Ö. .. .... E .. . ... 20 ...... Hodgkin .. .. .......... .. .......... . ... 2 ay. 

26 ...... L.B. .. . .. . K .... .. 35 . .. .. . Kollum Karsinomu .. . .. .. . . .. .. .. 1 yıl. 

27 .. . ... ö.A. .. .... E .. .. .. 63 .. .. .. Kaposi Sar komu .. . . .. .. .. . . . .. 2 yıl. 

28 ...... A.O. .. .... K ...... 48 .. .. .. Deri Karsinomu .. .. . .. .. .. .. .. .. 3 yıl. 

29 ..... . S.B. .. .... E ...... 48 .. .. .. Semin oma .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . 4 ay. 

30 ...... A.B. .. .... E ..... 54 ... . Seminoma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . 4 ay. 

31 .. .... A .B. . ..... K ...... 44 .. .. .. Kollum karsinomu . . .. . . .. .. . .. .. .. ı yıl. 

32 .... .. E..B. .. .... K .. .. .. 30 .. .. .. Kollum karsinomu .. .. . . .. . .. . . .. .. . 3 yıl. 

33 ...... D.E. .. .... K . .... . 60 . .. . .. Kollum karsinomu .. .. .. . .. .. .. . .. . . 2 ay. 

T. 33 ....... . .......... .... .. ... ......... .... .. ... .... . ..... . ............................ . ..... . ...... .. 
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Resim 1 

Kruris bölgesindeki lenf yolla
rının kontrast madde 
şekli görillmektedir. 

Sağ bacak lenf yolları nor
mal görünümdedir. Solda ise 
medial kesimde bacağın orta 
bölgesindeki lenf yolunda bir 
tıkanıklık görüln!ektedir. Yu
muşak doku içinde lenf yolla
rının etrafında damlacıklar ha
linde kontrast madde kalıntı· 

ları mevcuttur.. ( Ekstravaze 
olan kontrast madde). 

C. Babıına ve K. Aral 

Resim 2 

Alt ekstremitlerinin üst .klsım
laıında k0ntrast madde ile dol
durulmuş lenf yolları ince ip
likler şeklinde görülmektedir. 
En üst kısımlarında inguinal 
bClgede bulunan lenf ganglion
larına topiu bir şekilde ulaş

maktadır. Yolların bütün sey
ri boyunca çaplarının hiç de

dikka tı çekmekte-
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Benigin neoplazmalar arasında1 Hygromacoli cisticum, Lym
phangioma, vs. tümörleri zikredebiliriz. 

Lenfodema de ayrı bir grup hastalık olarak ele alınabilir. Tü
mörler arasında en önemli yeri, malign neoplazmalar işgal etmek
tedirler. Bunlar arasında da malign lenfomalar başta gelmekte
dirler. Bunlar primer lenf tümörleri olarak, lenf veya retikülo
endotel dokudan menşe almaktadırlar. (10, 13, 19, 27). 

Lenfomalardan sonra yine lenf dokusundan menşeini alan 
lenfatik lösemi de önemli yer işgal etmektedir. Bu hastalığın da 
akut ve kronik, olarak, çeşitli tipleri vardır. Bu durumlarda lenf 
ganglionlarında genişleme ve çeşitli harabiyetler husule gelmek
tedir. (3, 13, 18, 19, 28) 

Bu grupların dışında, lenf yol ve ganglionlarında, sekonder 
ve metaztaz olarak yerleşen, çeşitli malign neoplazmalar bulun
maktadır. Bunlarda da lenf sistemi değişmeleri, en az primer 
tümörler kadar, önemli durumlar husule gelmektedir. Vücu
dun herhangibir yerindeki malign neoplazma lenf sistemini ata
ke edebilir. Bu lenf sistemini tutma durumu ccBy-paSS» teşekkül
leriyle, bazan uzak ganglionlara da çabuk olarak geçebilir. ( 4, 5, 
6, 13, 26) (Resim 3, 4) 

Lenf ganglionlarındaki metastazlar oldukça serttir ve tümör 
kitleleri şeklinde görülmektedir. İlk gelişmelerde ganglionun gi
riş kısmı atake olur, fakat zamanla, diğer kısımları da kolaylık
la tutmaktadır. (Resi m5, 6, 7, 8). 

Tümör metastazları hücrelerin aferent lenf yollarıyla gang
liona geldikleri ve burada hızla çoğ;alarak ganglionun deği§me
ı:;ine sebep oldukları, histolojik tetkiklerde, tespit edilmiştir De
ğişen ganglionun histolojik yapısı, tamamen primer tümörün ya
pısına uymaktadır. 

Lenf yollarında da değ·işmeler olabilmektedir. Metastaz hüc
releri lenf ganglionlanndaki tümör kitlesinin çoğ·alması ve staz 
yapması nedeniyle, yollar da genişlemektedir. Bu genişlemenin 

sonucu da, normal lenf yollarının yapısında bulunan ve akınıı 

sağlıyan lenf ccvalv«lerinin lumene kafi gelmemesi ve valvların 

işlememesine sebep olmaktadır. Böylece lenf akımı retrograd yö
nünde de gidebilir. Bu ise, retrograd metastazların da husule gel
mesine sebep olabilmektedir. (Resim 5 - 6). 
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Resim 3 

Lenfanjiografinin hemen hita
mında çekilen direkt batın 

grafisi Alt ekstre:mite lenf 
kanalları, inguinal, pelvis içi 
ile aorta ganglion ve yolla
rı, kontrast madde ile dolmuş 
şekilleriyle görülmektedir. Pel
visin üst bölgeSinde <Ey -
pass» !ar mevcuttur. 

C. J:labun& ve K. Aral 

Resim 4 

Birinci günde çekilen sağ ob
lik lomber bölge grafisi. Bu
rada lenf yolları başk&. bir 
açıdan görülmektedir. Gerek 
lenf yolları gerekse araların

daki ganglionlar, süperoze ol
mak~ızın daha iyi bir şekilde 
görülebilmektedirler. By pass 
teşekkülleri de keza çok da
ha açık fark edilmektedir. 
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Resim 6 
Başka bir Hodgkin vakasıdır. 

Lenfanjiografik tetkikinde, in
guinal ve pelvis içi ganglion
Jarında aşırı derecede büyü-

Resim 5 

Biopsi teşhisi Hodgltin gr. o
lan bir vakada yapılan lenfan
jiografik tetkiki görülmektedir. 
Pelvis ve aorta ganglionlarında 
büyümeler vardır. Orta pelvis 
bölgesinde ve L-4 vertebra
nın sol alt ucundaki ganglion
larda doluş defektleri görül
mektedir. <Stage ill> olarak 
değerlendirilmiştir. 

me yapılarında değişme, de
formasyonlar ile içlerinde do
luş defektleri saçılmış bir şe
kilde görülmektedir. «Stage 
III» olarak kabul e~ilmiştir. 

Panel ll - 12 
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Lenf anjiografi esnasında verilen kontrast madde, ganglion 
dokusu tarafından absorbe edilmektedir. Patolojik metastaz do
kusu bu kontrast maddeyi absorbe edemediğinden, bu bölgeler 
doluş def ektleri olarak, grafilerde görülmektedirler. Ganglionlar
daki patolojik değişmeler.e uygun olarak, doluş defektlerinin bü 
yüklüğü ve şekli de değişmektedir. (Resim 6 - 9 - 10- 13 - 14). 

Lenfanjiografinin diyagnostik değeri hastalığın devresiyle 
direkt olarak ilgilidir. Çok erken devrelerde metastaz defektlerini 
çok küçük olduklarından, normal ganglion strüktürlerinden ayır
mak oldukça güçtür. Bunların ayrılması ve patolojik olarak ka
bul edilmesi için, büyüklükleri en azından 2 - 10 mm. veya orta
lama olarak 5 mm. çapından olması gerekmektedir. (19, 26, 28, 
29). 

Diğer bir kriter de malign doku ile en.filtre olmuş ganglion
ların, diğer normal ganglionlardan en az % 20 daha büyük veya 
daha küçük olmaları gerekmektedir. (Resim 13 - 14) . 

Lenfomalardaki değişmeler oldukça karakteristiktir. Bu de
ğişmeler şöyle özetlenebilir: 

1 - Ganglionlarda sadece sayıca çoğalma olmakta ve doluş 
defektleri bariz bir şekilde görülememektedir. Bu du
rum)) ATİPİK LENFOMA DELİLİ» olarak kabul edil
mektedir. 

2 - Lenf ganglionun strüktürü kabalaşmakta, içindeki boş
luklar iregüler ve çok daha düzensiz bir şekilde görül
mektedir. Kapsül dokunulmamıştır. Bu duruma da «LA
CE LİKE» dantela - görünümü denmektedir. (Resim 
7-8). 

3 - Bazan fibröz değişmeler çok olmakta ve gang~ion enine 
ve boyuna değişerek, tamamen değişik konf igurasyon 
almaktadır. Fibröz değişmeler boşluklar halinde ve dü
zensiz bir şekilde görelmektedir. Bu durumda da kap
sül dokunulmamıştır. Boşlukların «hortlak» şeklinde 

olması bu duruma C<PHANTOMEıı şekli denmesine se
bep olmaktadır. 

Fantoma şekli daha fazla sarkoma tiplerinde, atipik durum 
Hodgkin'in başlangıç hallerinde, dantella tipinin ise, her lenfo
ma şeklinde olabileceği iddia edilmektedir. 
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Resim 8 

Aynı hastanın sol oblik lom
ber bölge r-adyolojik tetki
kinde, ganglionları diğer bir 
açıdan g·örebilmekteyiz. Gan 
lionların çapları ve içlerindeki 
doluş defektlerini daha iyi fark 
edebilmekteyiz. Bütün bu de
ğişmelere rağmen ganglionla
rın kapsülleri dokunulmamı§
tır. Kapsüllerde harabiyet yok
tur. 

P..esim 7 

Hodgkin hast. mikst ı;ıe.kli ile 
bir vaka.. Görülen bütün lenf 
ganglionlarında, özellikle pel
vis içi ve aortanın alt kesimin
dcltilerde, granüler - kaba ya
pı ile dolu:; defekUeri dikkati 
çekmektedir. «Stage m olarak 
nitelendirilmiştir. 
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Resim 9 

Lenfosarkomalı bir hastanın 

lenfanjiografi ile yapılan tet
kikleri. Pelvisin sağ sakroilika 
bölgesind'! daha bariz olmak 
üzere birçok ganglionda aşın 
yuvarlaklaşma, yapı değişikli

ği, büyüme ve içlerinde doluş 
defekterleri vardır. «F A N
T O M'e» tipi olarak kabul edi
len bu değişmeler özellikle sağ 
tarafta daha iyi görülmekte
dir. 

C. Babuna ve K. Aral 

Resim 10 

Aynı hastanın diğer bir açı

dan yapılan tetkikinde oblik 
rrafisi görülmektedir. nk gra
:ide görülen ganglion keza yi-
1e yuvarlak ve aynı büyüklilk
:e:dir. Çapı değişmemiştir İçin
deki strüktür ve doluş defekt
eri daha iyi fark edilebilmek
tedir. 
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Böylece leufanjiografi ile ganglionlarda görülen değişmelere 
uygun olarak, hastalığın yaptığı, ganglionlardaki harabiyeti ve 
bunun seyrini takip ederek yapılan tedavinin değeri de ölçülebi
lir. Bunun dışında aynı kriterlere dayanarak hastalığın progno
zu hakkında da fikir edinmek mümkün olmaktadır. 

Ganglion değişmelerini, diyafragmanın tek veya çift tarafın
da oluşuna göre, değişik «stage»lere ayırabiliriz . Bu «stage» du
rumları, özellikle lenfomalarda, klinik durumlarını daha iyi ifa
de edebilmek için, stage «l», II, III ve IV diye dört ayn kısımlara 
ayırabiliriz . (19, 29 Tablo X). 

S ta g e «l». Hastanın tetkikinde, bir tek veya iki komşu 

ganglionda defekter görülmektedir. Tek ganglion üzerinde görül
düğünde I - a, iki ayrı ganglionda görüldüğünde ise I - b &lt grup
larına ayrılabilir. Bu stage'i lenfalijiografide görmek oldukça 
zordur. 

S ta g e (dl». Diyafragmanın tek tarafında ve komşu olmı

yan iki ganglion grubunda, görülen ganglion değişmeleri «Stage 
Ilı> olarak değerlendirilir. Birçok defalar, ccstage h ve «Il birlik
te mütalea edilmektedir. «Stage Il» de aynca klinik durumlarına 
göre II - a ve II - be tiplerine ayrılabilir. II - a grubunda hastalar
da genel klinik simptomlar, ateş, terleme, zayıflama, kaşıntı v.s. 
ier, ya pek az bulunmakta, veya hiç yoktur. Sta.ge II - h de ise, 
bütün bunlar veya sadece bazıları bulunmaktadır. 

S t a g e «ill». Bu stagedeki hastalarda diyafl'agmanın üstün
de ve altında olmak üzere, ganglionlarda değişmeler mevcuttur. 
Bu değişmeler diğer «Stageıılerde olduğundan çok daha fazladır . 

Bununla esas kriter değişimler'in diyafragmanm iki tarafında 

olmasındadır. 

S ta g e «lV». Bu durumdaki hastalarda ganglion değişme
lerini, hem diyafragmanın iki tarafında, hem de diğer organlar
da, görmek mümkündür. Stage IV te Ganglionlarda ki değişmeler 
en son haddine varmış olabilir. Fakat esas kriter lenf ga : 'glionları 

dışından olan diğer organların da, aynı hastalığa tutuln.uş olma
sındadır. 

Lenfanjiografilerde «Stage ill» ve ctstage IVıı bazan birlikte 
değerlendirilir. Bunun başlıca sebebi de bu metodla diğer organ
ların tetkiki mümkün olmadığındadır. (Tablo X). 
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Resim 11 

Başka bir lenfaosarkomalı has 
tanın lenfanjigrafik tetkiki. 
Lenf ganglionlanrun sayılann
da çoğalma, granüler yapıda 

hafif kabalaşma, ve kaba reti
küler bir görünüm mevcuttur. 
L-5 in alt kısımlarındaki gang
lionlarda, her iki tarafta de
fektler tespit edilmiştir. 

C. Babuna ve K. Aral 

Resim 12 

Ayni vakanın sağ oblik lom
ber bölge radyolojik tetkikin
de, sözü geçen ganglionlan da
ha. iyi bir şekilde ve başka bir 
açıdan göre:bi!ınektLyiz. Pelvi
sin alt sol kısmında ki gang
lionda da büyüme ve küçük 
defektler tespit edilmiştir. AP 
pozisyonunda iyi fark edi!emi
yen bu ganglıon, ancak oblik 
pozisyonunda meydana çıkmış· 
tır. 



Lcnfomada. Lenfanjiografı 183 

Resim 14 

Aynı hastanın. sol oblik po
Zisyonunda yapılan gırafisin

de sözü geçen gaugliomlari 
pelvis içi ve verteblraların ö
nünde diziler halinde görmek
teyiz. 
Görülen bütün ganglionlar iç
lerinde büyük boşluklar halin· 
de imajlar vermektedirler. Bu 
görünüm ganglionların açıla

rının değişmesiyle çaplarının 

deği§mediğıni de göstermek
tedir. 

Resim 13 

Biopsi teşhisi lenfosarkoma o
lan başka bir hastanın gangli
on tetkiklerinde; Sağda daha 
fazla olmak üzere h er iki ta
raf ganglionlan devleşmiş, iç 
yapıları tamamen değişmiş, 

genişlemiş ve uzamış, çilekle
ri andıran imajlar şeklindedir
ler. Ganglionların içlerinde çok 
büyük ve düzensiz boşluklar 

görülmektedir. Fantom tipi L 
çin karakteristik olan bu gö
rünümler ancak çok geç saf

halarda görülmektedir. cSta
IV> olarak kabul 
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Metastatik tümörlerin diğer çeşitleri de lenf ganglionlarında 
oldukça büyük değişmeler husule getirmektedirler. Bunlar ara
sında karsinoma, seminoma, melanoma, melanoblastoma v.s. ma
lign tümörleri sayabiliriz. 

Bunlarda ganglion değişmeleri, malign lenfomalarda görülen 
spesifik görünümlü değildir. Bununla birlikte, ganglionların için
de ve kapsüllerinde nan-spesifik karakterde, yenikler, doluş de
fektleri veya harabiyetler görülebilir. 

Karsinomalarda doluş defektleri bazan güve yeniği şeklinde 
olmakta ve bunlara da <cMOTH EATENıı denilmektedir. Birçok 
defalar ganglionlardaki harabiyet o kadar ileri derecede olmakta
dır ki, ganglion bütünüyle kaybolmuş ve onu lenfanjiografi ile 
görmek mümkün değildir. (13, 19). 

Bu değişmeler her nekadar nospesifik karakterde olsalar da, 
yine de hastalığın metastazlarını ccin vivo» abdominal ganlgion
larda, görmek mümkün olmaktadır. Bu bakımdan bu durumlar
da da lenfanjiografi oldukça faydalı rol oynamaktadır. (13, 19. 
26, 28) (Tablo XI) (Resim 21 - 22). 

Lenfanjiografi, özellikle malign hastalıkların metastaz yö 
nünden kontrolleri, ameliyat endikasyonlarının tespiti, sitosta
tik ve şua tedavilerinin miktar yönünden tespiti, tedaviden son
ra kontrollerinin uygulanması, ve tatbik edilen ameliyatların ba
şarı derecelerinin ölçülmesi ile prognozları hakkında fikir edi
nebilmesi bakımından, faydalı bir tetkik metodudur. Bu metodu 
materyelimizi teşkil eden 33 vaka üzerinde tatbik etmiş bulunu
yoruz. Bu hastaların 32 sinde lenfanjiografi yapılmadan ön
ce, klinik laboratuar ve biopsi ile kati teşhisleri konulmuş

tur. Ancak bir vakanın kesin teşhisi, lenfanjiografi yapılın

caya kadar mevcut değildi. Yüksek ateş ile seyreden bu vakanın 
klinik ve laboratuar. bulguları, teşhise götürebilecek yeterli bilgiden 
yoksundu. Tatbik edilen lenfanjiografiden sonra, tespit edilen 
ganglion bulguları, bir Hodgkin hastalığı için oldukça karakte
ristik görünümler vermiştir. Böylece bu vakada lenfanjiografi tet . 
kikimiz teşhise yön vermek bakımından yararlı olmuştur. (Resim 
15) (Tablo X - XI). 

Tetkike tabi tutulan vakalarımızın çoğunluğunu, ( % 75) len
fomalı hastalar teşkil etmektedir. Kanımızca bunun başlıca ne-
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Resim 16 

Aynı hastanın sol oblik lom
ber bölge tetkikinde patolojik 
değişmeleri daha iyi bir şekil
de görülmektedir. Sağ pelvisin 
alt kısmın.da iki büyük gangli
on ve içlerinde doluş defektıe
ri bariz bir şekilde meydana 
çıkmıştır. A P pozisyonunda 
iyi görülemiyen bu defektler 
oblik pozisyon tetkikinin de ö
nemini ayrıca ortaya koymak· 
tadır. 

Resim 15 

Biopsi tetkiki yapılmıyan bir 
hastanın lenfanjiografik tetki
ki. Her iki iguinal bölgede bü
yümeler ve içlerinde doluş de
fektleri görülmektedir. 
<ı: Stage III olarak nitelendiril-
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Resim 17 

Hcdgkin ve dudak karsinomu 
bulunan ve birçok defa şua te
davisi ile üç batın ameliyatı ge
çiren bir hastanın lenfanjiog
rafik tetkikinde: Batın içi lenf 
yclları örümcek ağı şeklinde, 

ince, frajil, düzensiz ve karışık 
halde görülmektedir. Gangli
onlar fark edilememektedir. 

C. Uabuna ve K. Aral 

Resim 18 

gün çekilen grafide ise 
lenf ganglion kalınhları nok. 
lar şeklinde batın içinde 
düzensiz şekilleriyle dikka
tı çekmektedirler. Daha fazla 
kalsifie granüler imajlar şek
linde görür.tim vermektedirler. 
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deni, lenfanjografinin bu tip hastalarda, genellikle karakteristik 
bulgu vermesi, şua tedavisine elverişli bulunması ve kontrolleri 
nin uzun sürelere ihtiyaç göstermesi dolayısıyla, lenfanjiografi 
tetkiklerinden fazla yararlanmalarıdır. (Tablo X - XI). 

Lenfanjiografi tetkiklerinden lenf ganglionları ile birlikte 
lenf kanallarında da oldukça sık ve çeşitli değişmeler görülebil
miştir. Bunlar arasında, ((By - passı> teşekkülleri, genişlemeler. 

retrograd akım, staz, boncuklaşma, incelmeler, ve tahribat ile tı

kanmalar olabilmektedir. Materyelimizde bu tür değişmeler (Tab
lo : IX) de gösterilmiştir. Bunlar genellikle literatürde tarif edi
lenlere de uygun olmuştur. Bu değişmelerin özelliği de daha fazla 
ağır vakalarda görülmüştür. 

Lenf ganglionlarında ki değ·işmeler, birçok kez grup gangli
onlarda yani birkaç tanesinde, veya birçoklarında beraber görül
müştür. Tek bir ganglionda değişme, ancak hastalığın çok erken 
safhasında olur ve lenf anjiografi de birçok defa görülmektedir. 
Vakalarımız arasında bu tür değişmeler çok azdır.Ganglionlarda 
görülen değişmeler ise, özel bir anlam taşımaktadır. Çoğu zaman 
bu değişmelere bakarak, hastalığın tipi, karakteri, ilerleme de
recesi ve hatta prognozu hakkında fikir edinmek mümkün olmak
tadır. (Tablo XI). 

Materyelimizde yer alan vakaları ganglion değişmeleri yö · 
nünden, lenfomalar ve diğer hastalık grupları diye iki ayrı böl
meye ayırdık. (Tablo XI - XII). 

Yukarıda tarif edilen karakteristik ganglion değ·işmeleri, özel
lilde lenfomalar üzerinde görülmüştür. Örneğiı:. lenfaosarkoma 
olarak teşhis edilen birçok vakamızın, ganglionlarında karakte
ristik büyümeler, doluş defektleri, yuvarlaklaşma temayülü, ve 
deformasyonlar mevcuttur. Bütün bunlara rağmen de kapsüllerde 
hiç bir değişme görülmemektedir. Literatürde bu tip değişmelere 
((FANTOM'e» tipi de~·işmeler denmektedir. (12, 9, 10, 13) Tablo 
VIII). 

Bunun yanında Hodgkin hastalıklarında daha sık görülen 
trabekülasyon kabalaşması, küçük iregüler defektler, orta çapta 
ganglion büyümesi veı yine dokunulmamış kapsül bulunmaktadır. 

Defektler birçok kez zınba ile delinmiş görünüm vermekdirler. 
Bunlara dantella, şeklinde değişmeler veya ((LACE LİKE» tipi 
denilmektedir. (R. 6 - 7 - 8) Tablo VIII). 
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Resim 19 

Seminomali bir hastanın len
fanjiografik tetkikinden sonra 
yapılan toraks grafisinde: Ser
vikal alt kısım ve medisatenin 
ön ve üst kısun ganglionları 

teressüm etmiştir . Granüler ve 
kaba görünüm veren bu gang
lionlarda patolojik metastaz 
değişmesi müspett ·r. 

C. Babuna ve K. Ar:ıl 

Resm 20 

Lateral toraks tetkikinde P A 
da görüleı:-. ganglionlann la
teral görtinlimleri sağlanmış

tır. Bu açıdan ganglionların 

pozisyonu büyüklüğü ve şe

daha iyi görülebilmek-
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:ıesim 22 

Başka bir kollw11 karsinomu 
vakasında tetkikten sonra ba
tın içi ganglion durumu. Pel
vinin alt sağ kısmındaki gang
lionlarda ve üst paraaortik sol 
taraf ganlionların.:'•. büyüme· 
ler ve defektler dikkati çek
mektedir. Ameliyattan önce gö
rülen bu ganglionların ekstir· 
pasyonları veya şualanmaları 

gerekmektedir. 

Resim 21 

karsinomu olan bir 
hastanın ameliyattan önceki 
lenfanjiografik tetkiki. Her 
iki t:ırafta pelvis i;;i ganglion
larında hüyümeler ve güve 

tadırlar. 

şeklinde defektler 
de içleriı:..e almak-
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Bir vakamızda ganglionlarm sadece sayılarında çoğalma gö
rülmüştür içlerinde bariz bir defekt şeklinde değişme tespit edil
IDPmiştir. Buna da, literatürde «Atipik lenfoma delili» .1.dı veril
nı~ktedir. (R. 11 • 12) Tablo VHI). 

Lenfanjiografi tetkiki, lenfoma vakalarına klinik «Stage» de
ğerlendirmelerinde, çok yararlı olmuştur. Tetkik sonrası vaka
ların klinik ccstage»lerinde öncesine oranla, çok daha ağır durum
lar tespit edilmiştir. Örneğin, 25 lenfoma vakası arasında ccStage 
III ve IV » durumunda olan 6 vaka, tetkikten sonra 24 vakaya ço
ğalmıştır. Buna karşılık olarak da, lenfanjiografiden evvel klinik 
«Stage» i I ve II sanılan 18 vakadan, tetkikten sonra, ancak bir ta
ne eski durumda kalmış, diğerlerinin «Stage» leri ise, Ill ve IV» ol
duğu anlaşılmıştır. Bu durum pek tabii ki literatürde tarif edi
lenlerin çok üstünde görülmektedir. Bunun başlıca nedenini bjze 
müracaat eden vakaların çok eski oldukları ve hastalığ·ın çok yay
gın oluşunda, aramak gerekmektedir. (Tablo m - X - XI). 

Tetkik ettiğimiz vakalar arasında, 2 grubu işgal ed' n kollum 
karsinomu vakaları ise, jinekolojide oldukça önemli bir yer tut
maktadırlar. Bu vakaların yapılacak ameliyat vüs'atınm tayin 
edilmesi bakımından, afete uğramış ganglionların dununlarını. 
ameliyat öncesi tespit etmek büyük önem taşımaktadır. (Tablo 
X-XI). 

Böylece operatör ameliyat esnasında hangi bölgeler üzerinde 
daha fazla durması gerektiğini önceden bilmiş olmaktadır. Ope
rasyon esnasında, çekilecek grafilerle de, unutulmuş ganglion
ları tespit etmek ve bunları çıkarmak imkaru mevcuttur. Post -
operatuar devrede yapılacak tetkiklerle, operasyonun başarılı olup 
olmadığını tetkik etmek mümkün olabileceği gibi, tatbik edile
cek şua tedavisinin hangi bölgelere daha fazla teksif edilmesi 
lazım gldiği bakımından da fikir vermektedir. Nitekim materye
limizde yer alan, bir vakada, operasyonun yetersiz olduğu meyda
na çıkmaktadır. Bti durumda bu vakaya yapılacak şua tedavisinin, 
teknik sebeplerle veya, gözden kaçmış olması nedeniyle. arta ka
lan gangliolların, özellikle şualanması zarureti ortaya çkmakta
dır. (Tablo IV - V). 

Bununla birlikte diğer vakalarda ise, pre ve post operatuar 
tetkiklerde gouglionlan temizlendiği anlaşılmaktadır. Bütün bu 
vakalar, lefanjografinin teşhis tedavi, kontrol, ve takip yönünden 
değerini açıkça ortaya koymaktadır. (Tablo IV - V). 
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SONUÇ 

Ayak sırtından kontrast madde zerk edilmek suretiyle pelvis, 
inguinal ve abdominal ganglionlann tetkiki amacı ile uygulanan 
lenfanjiografi, yapımı oldukça kolay ve komplikasyonları nadir 
görülen bir metoddur. 

Lenfanijiografi, lenf düğümlerinin radyolojik olarak görünür 
duruma gelmelerini sağladığmdan, bu sistemi primer ve sekon
der olarak ilgilendireın malign hastalıkların şiddetini, yayılma de
recesini, hangi bölgelerde daha çok lokalize olduğunu belirtmesi 
bakımından, kıymetli bir teşhis aracı olmuştur. 

Bu suretle ilgili malign hastalıklarda tatbik edilecek tedavi 
metodunun Vıe dozajının tayininde yardımcı olduğu gibi, sonradan 
yapılacak tetkikler sayesinde bu metodun başarı derecesini gös · 
termesi ve tedavinin süresi hakkında bir fikir vermesi bakı

mından, kıymetli imkanlar sağlamıştır. 

İtina ile ve kurallara uygun olarak uygulandığında genellik
le, önemli komplikasyonlara yol açmadan, başarılabilmektedir. 

Kliniğimizde de rutin metodlar arasına girmiş bulunan len
fanjiografinin çok değerli bir teşhis aracı olduğu bir kere daha. 
bu tetkiklerle anlaşılmıştır. 

ÖZET 

Kliniğimizde uygulanmakta olan, Kinmonth'un tarif ettiği dorsuın pedis 
metodunun bir modifikasyonu olan, lenfanjiografi tetkiki, 25 lenfoma, 4 kol
lum karsinomu, 2 seminoma, ı cilt kaninomu, ve ı de I<aposi sarkomu ol
mak üzere, toplam olarak 33 malign neoplazma vakasına, tatbik edilmiştir 

Bu hastaların hemen hepsinde tetkik edilen lenf sisteminin ve özellikle 
ganglionlarının, adı geçen hastalıklarla ne derece etkilendiği hususunda, fi
kir edinmek mümkün olmuştur. 

Böylece, lenfanjiografi, uygulanacak tedavi için, bir endikasyon kriteri ol
makla ka.Ima.mı.ş, aynı zamanda bu amaçla tatbik edilen metodun verimi hak
kında da bilgiler sağlanmıştır. 

Tetkik ettiğmz vakaların bir çoğunda, lenfanjiografi uygulandıktan son
ra tespit edilen klinik stage'leri, bundan evvelki stage'lerinden tamamen farklı 
olduğu göıiilerek hastaların hakiki durumları öğrenilmiş ve lüzumlu uy
gulanan tedavinin de yönü, miktarı ve şekli, hastaların son durumlarına 
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göre ayarlandığından, tedavileri ve prognozları bakınllndan, lenfanjiografi tet
kikleri çok faydalı olmuştur. Bu sonuçları özellikle lenfoma vakaları ve kol
lum korsinomoları üzerinde daha yararlı olmuştur. Bununla beraber, seminoma
lı vakalarda da keza, tedavi ve prognoz yönünden, büyük yararlar sağlan
mıştır. 

Vakalarınıızın hiçbirnde önemli bir komplikasyon •.usule gelmemiştir. 

lennfanjiografinin pratik, emin ve çok yararlı bir metod olduğu, ve dolayı

sıyla, radiodiagnostik enstitülerinde rutin bir teşhis aracı ve tedavi yardım
cısı olarak kullanılması icap ettiği hususundaki kanı, yaptığlrnız bu tetkik· 
!erde ve elde ettiğin:ız sonuçlarla, bir defa daha doğrulo.nmıştır. 
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Panel tartışması 

Aksoy: memleketimizde de bu metodun yerleşmesi yerinde ol
muştur. Yalınız bu metodun da eksik taraflarının bulunduğunu 
unutmamak gereklidir. İşte bu yüzden laparotomi usulu son za
manlarda üzerinde en çok durulan metodlardan biridir. Bu komı 
yarın sabahki tebliğimizde bahis konusu edilecektir. Yalınız bir 
iki noktaya dokunabiliriz. Lenfografide, abdominal lenfoma teş 

hisi konmuş vakalarda yapılan laparatomi çıkarılan lenf bezlerinin 
normal olduğ·u yine lenfografide normal lenf bezinin aynı şekil
de patolojik olduğunu, patolojik inceleme göstermiştir. 

Y enerman: lenfografi yapılan bezlerden sonradan patolojik in
celeme yapılmışmıdır? 

Vidinel: bu teknikle verilen kontrast madde akciğerd.e sonra
dan fibrosise gidebilecek komplikasyonlar yapmaktadır. ~'unu ön
lemek kabilmidir?. 

Cevaplar : Babuna 

1 - Laparatomi çok eski bir metodtur. Lenfanjiografiden 
önce çok uygulanmaktaydı, fakat lenfanjiograiiden son
ra tamamen terk edilmiş durumdaydı. Zaten hastalar 
bu metoda pek yanaşmamaktadır. Morbiditesi, riski ve 
psikolojik dezavantajları hastayı bu metod'tan caydır
maktadır. Lapolotomi ile ancak bir kısım gonglionlor 
tetkik edilebilir. üst aortik ve para aortik ile reıro-aortik 
ganglionlara ulaşılamaz. Bununla birlikte bazı yazarlar 
splenektomi ile birlikte son zamanlarda laporotomiyi ile
ri sürmektedirler. Şahsen ben bu metodun lenfanjiografi
nin yerini tutabileceğine inanmıyorum 

2 - Lenfanjiografiden önce her hastaya kati biopsi ile, his
tolojik teşhis konmuştur. Tetkikten sonra yeniden his
tolojik tetkik yapılmamıştır. 

3 - Lenfanjiografide lenf kanallarının görülebilmesi için, 
önceden % 2.5 Blue patethe isminde bir bor her iki 
ayak parmağı arasına, ciltatlı olarak, enjekte edilme
mektedir. Bir ampul her iki taraf için kafi gelmektedir. 
N ovokainle sulandırıldığ·ı takdirde, a~ısı azalır ve son
radan tahriş veya nekroz yapmaz. Bazı yazarlar boyasız 
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da lenf yollarının bulunabi.leceğini düşünmektedirler. 
Biz de birçok vakada boyanmayan lenf yolunu kullan
dık. Bununla birlikte, boya ile kanalı tefrik etmek 
çok daha emin ve kolaydır . Boyanın sonradan vücuda bir 
kötü tesiri yoktur. Az miktarda verilirse, vücut boyan
ması çok az olmakta ve hastayı rahatsız etmemektedir. 

4 - Verilen total kontrast maddenin % 50 kadarı akciğer
lere intikal etmektedir. Normal olarak bu madde diffüz 
ve ince damlacıklar şeklinde, akciğerin geniş ,:ıokusuna 
yayılmaktadır. Yani, binlerce küçük yağ embolisi ol
maktadır. Akciğerlerde ve kardiovasküler organlarda 
yetmezlik olmadığı takdirde, bu durum hastaya hiç bir 
zorluk vermeden, bir iki haftada tamamen resozbe ol-
maktadır ve akciğerde hiç bir değişme olmadan geçmek

tedir. Akciğerin. büyük lezyonları, efüzyonlarda, kalp 
yetmezliklerinde ve benzeri durumlarda, lenfanjiografi 
komplikasyonlara sebep olabilir. Bunun dışında, lenfan
jiografi esnasında verilen kontrast maddenin zamanı mik.
tarı ve hastanın bundan sonraki takibi de, önemli rol 
oynamaktadır. Son zamanlarda böyle hastalarda, önce 
tek ayak ve onbeş gün sonra ikincisine lenfanjiografi ya
pılması tavsiye edilmektedir. Verilen kontrast madde 
bu şekilde 10 cm. yi geçmediğinden hastaya fazla zarar 
vermeden yapılabilmektedir. Lenfanjiografiderı önce, 
hastanın klinik olarak tetkiki ve lenfanjiografiyi ya
panın yetişmiş eleman olması gerekir. Vakalarımız ara
sında komplikasyon görülmemiştir. 



LENFOMA VAKALARINDA İZOTOP LENFOGRAFISININ DEGERI 

Nail TARTAROGLU • ve Taylan KABALAK* 

Lenf bezlerini attake eden lenfoma gurubu hastalıklarda his
tolojik tanının önemi aşikardır. Böyle bir hastalıktan şüphelen

mek ve aramak ise ancak yüzeyel lenf bezlerinin fizik muayenede 
palpe edilebilmesiyle mümkün olmaktadır. Boyun, koltuk, kasık 
ve diğer ekstremite gangliyonlarının aranacağı yerler bellidir ve 
hekim bu noktaları dikkatli bir incelemeye tabi tutar. Bundan 
başka toraks grafisinde de medyasten gan 5liyonlarının durumu 
izlenebilir. Fakat hematoloji ile bilhassa ilgılenen her hekim pre
dileksiyon bölgeleri denen ve palpasyonla erişilebilen bu bölge~ 
!erde bile gangliyon büyümelerinin birçok defa gözden kaçtığını 
bilmekte, operatörler ise palpasyon bulgusur..a fazla bel bağlama
yın operasyon sırasında dokuyu gereğince incelemekte çok defa 
da fizik muayeneden kaçan müteaddit büyümüş lenf bezini bul
maktadırlar. 

Diğer taraftan abdominal ve ilyak gangliyonlar ve kısmen de 
medyasten gangliyonlan fizik muayenede erişilemiyen ve direkt 
röntgen muayenesinde görülemiyen oluşumlardır. Lenfomalar için 
konu bir başka bakımdan da önemlidir. Bilindiği gibi lenfoma 
çeşitli yazarlarca devrelere ayrılmakta bu devreler ise gerek te
davi ve gerekse prognoz bakımından değişiklikler arzetmektedir. 
Vera Peters ve ark. (12), Rye, Kaplan tarafından af
fekte gangliyonlann bulunduğu yerlere göre Hodgkin hastalığı
nın 4 devreye ayrıldığını biliyoruz. Bu devreler diyafragmanın 
alt ve üstünde palpabl adenopati bulunmasıyla saptanır. 

Buna mukabil J a c k s on . P a r k e r ayırımı lenf bezleri
nin histolojik yapısını ön planda tutmaktadır. Fakat bu ayırım 
bugün için önemini kaybetmiştir. L u k e s'un ayırımı ise brog
noz bakımından daha fazla bilgi vermektedir (9) _ 

• Ege Üniversitesi, 1. İç Hastalıkları Kürsüsü Hematoloji Bölümü, lzmir. 
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İşte 1954 senesinde ilk defa kullanılan, fakat esasları tam 
olarak 1955 de K i n m on t h tarafından konulan kontrast mad
de lenfanjiyografisi bu iki hususa cevap vermeye çalışmaktadır 
(5). Yani büyümüş gangliyonların aranması ve gangliyonlarda
ki strüktür değişmelerinin gösterilmesi. . 

Kontrast madde lenfanjiyografisi (veya lenfografisi) ni yap-
mak için ya bir boyalı madde ile lenf damarı bulunmakta ve bu
radan direkt olarak kontrast madde injekte edilmekte veya deri 
ve mukoza altına injekte edHen kontrast maddenin lenf sistemi
ne alınması beklenmektedir. 

Yapılan kontrast madde lenfajiyografisi bilhassa retroperito
nal abdominal bölgede patolojik lenf bezi zincirlerinin mevcudiye
tini, büyümüş bezlerin bulunup bulunmadığını, diğer bölgelerde 
palpe edilemiyen nodüllerin bulunup bulunmadığını bize göster
diği gibi mevcut adenopatide strüktürel değişmeleri de göstere
bilir (14, 15). Alınan imajda soliter laküner dolms. defektleri, lenf 
bezlerinde yuvarlaklaşma ince retiküler yapının kabalaşması lenfo
malarda en sık görülen strüktür değişmeleridir ( 4,5). Aynca te
davinin izlenmesi de yine kontrast madde lenfografisi ile mümkün 
olmaktadır. Geri kalan (Rest) derin lenf bezleri bu metodla orta
ya çıkarılmaktadır (1, 11). 

Bu önemli muayene metodunun bahsedilen faydaları yanında 
bazı yan etkilerinin bulunduğu ve bilgi veremediği hallerin bu
lunduğuna da işaret etmeliyiz. Bunlar şu suretle sıralanabilir. 

1. Bilgi sağlama bakımından esas önemi olan direkt kont
rast lenfanjiyografisi birçok bölgede mümkün olmamakta, olduk
ça emek icap ettirmektedir. 

2. !ndirekt lenf anjiyografi çok defa başarısız olmaktadır. 

3. Kontrast maddenin birikmesi ve uzun zaman kalması iz
lemeyi ve muayenenin tekrarını güçleştirir. 

4. İnfeksiyon ve pulmoner embolizm görülebilir. 

Bu noktalar göz önünde tutularak 1955 de Hultborn ve ark. (7) 
ilk tecrübeleri göz önünde tutularak son senelerde indirekt yoldan 
izotop lenfografisi denemiye başlanmıştır (8, 13). Uygulaması ko
lay ve oldukça verimli bir usül gibi görünmektedir. Kontrast len-
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fanjiyografide olduğu gibi bu metodda da iki amacın bulunduğu

na ü~aret etmeliyiz. 

a . . Büyümüş lenf bezlerinin bulunup bulunmadığının araş
tırılması. 

b. Büyümüş lenf bezlerinde strüktür değişikliklerinin kan
ser ve lenfoma teşhisi bakımından patognomonik görüntü verip 
vermediğiiin incelenmesi (3). 

Bu yeni muayene metodunun prensiplerini şu şekilde özetli
yebiliriz. 

a) Terminal bir lenf yolu alanına radyoaktü madde zerki. 

b) Bu verilen maddenin lenf kanalına girebilecek yetenek
leri bulunması. 

c) Bu radyoaktif maddenin lenf gangliyonları tarafından 
tutulabilmesi. 

d) Teknik bakımından sintigrafi yapılabilmesi: 

Lenf sisteminin de kan kapillerleri gibi kapalı bir sistem ol
duğu bugün kabul edilmektedir. Bu sistem içersine 4 milimikron
dan küçük kolloidler lenf endoteli arasından geçmektedir. Fakat 
daha büyük cisimlerin, hatta eritrositlerin, daha az olmakla be
raber endotelden pasajı mümkündür. Bununla beraber küçük 
kolloidlerin daha kolaylıkla geçebileceğt düşünülür. Lenf yoluna 
geçen bu kolloid maddeler ve katı cisimler gangliyona gelince 
buradan retikülohistiyositer hürrelerde tutulur, proteinler ise tu
tulmadan geçerler. 

Bu özelliklere sahip oldugu düşünülen RIS ~ - 131 ve Angio
pak 131 (hidrosol stearat) kolloidal Cr fosfat (Ytrium 90 la işa
retli) izotop lenfografisi için denendi. Fakat sonuçlar tatminkar 
değildi. Sonradan kolloidal Au-198 bu iş için en uygun radyoaktif 
madde olarak ortaya çıktı. Kısa hayat süresi bir müddet tutuldu
ğu ganglionlara zarar vermez. Gama emittörü olduğundan sin
tigrafik imaj iyidir .. Arzu edilen boyda altın kolloid miçelleri elde 
edilebilir. Bunlardan 3 - 5 boyutunda olanların en iyi sonuç ver· 
diği bildirilmektedir (5,15). 



Len!omada İzotop Lenlografisi 199 

MET OD 

Yukarıda açıklanan prensiplerin ışığı altında biz de 198 Aı:: 
kolloidini radyoizotop lenfografisi için kullandık. Bunun için Çek
mece reaktöründe elde edilen kolloid çözelti kullanıldı•. Taze 
elde edilmiş, spesifik aktivitesi yüksek (10 - 30 mci/ml) izotopun 
kullanılmasına dikkat edildi. Reaktörün verdiği bilgiye göre mi
çeller 20- 30 milimikron uzunluğundadır. Sulandırıldıktan sonra 
da 0,3 - 0,6 ml. den fazla verilmemesi sağlandı. Daha fazla volüm
de verilmesi kan kapillerlerinin parçalanarak kolloidal çözeltinin 
kana geçmesine ve karaciğerde tutulmasına sebep olmaktadır. 

0,4 mm çapında bir iğ·ne injeksiyon için kullanılmakta lenf ka
nalları bakımından periferik terminal bölgeler seçilmektedir. Ve
rilen aktivite her bölge için 200- 400 micro curie civarındadır 
12- 24 saat sonra radyoaktif madde ilk ganglionlarda tutulmu~ 
bulunmakta ve sintigrafisi yapılabilmektedir. 

Sintigrafide ince foküslü bir kollimator kullanıldığı gibi ka
ba fokuslü kollimatörler de kullanılmıştır. 

Teknikte en önemli noktalardan biri radyoaktif maddenin 
injekte edileceği yerin iyi seçilmesidir. Genel olarak subkutan ve 
submüköz dokunun injeksiyon yeri bakımından uygun olduğuna 
işaret etmiştik. Genital bölgede uterus serviks mukozası tavsiye 
edilmekte fakat uterus karsinomlarında uygun sonuç alınmadığı 
bildirilmektedir. Aksillar ve pelvis gangliyonlarının ortaya çıka
rılması için gerek el ve gerekse ayak parmakları arasına injeksi
yon iyi sonuç vermektedir. 14 - 24 saat sonra gangliyonlar belirli 
hale geçmektedir. İnjekte edilen radyoaktif maddenin % 20 -25 i 
bu gangliyonlarda bulunmaktadır. Sonradan konsantrasyon art
maz ve decay dolayısiyle imaj almak güçleşir. 

Memelerde areola bölgesine subkutan injeksiyon dış aksiller 
gangliyonları ortaya çıkarmak için çok uygun bulunmuştur (ö). 
İç gangliyonlar için parasternal bölge daha uygun görülüyor. Bo
yun gangliyonlarını göstermek içi dudak, dil, ağ-ız tabanı, bun
dan başka tiroid (2) uygun bulunmaktadır. 

• Yardımları için reaktör yetkilileri Prof. Özemre ve TöınA?k Beylere t.eşekklirü borç biliris. 
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MATERYAL VE BULGULARIMIZ 

Klinik materyelimizden lenf sisteminde herhangi bir deği

şiklik olmıyan 4 vakada 3 defa ilyak ve paraaortal gangliyonları 
3 defa da koltuk altı gangliyonları Au 198 kolloid verilmesinden 
sonra scanning ile incelendi. Bundan başka 3 lenfoma 2 lenfade, 
nöz 1 adet myeloz ve bir lökoz vakasında lenf bezlerinin sintigra
fik muayenesi yapıldı. Tümör vakalarında ve diğer lenf sistemin
deki hastalıklarda yapılan izotop lenfografisi bu çalışmamızda ele 
alınmamıştır. 

İncelenmiş olan 4 normal vakada radyoaktif maddenin el 
parmak aralarına injeksiyonunundan 24 saat sonra plexus axilla
ris lymphaticus'a uyan bölümde bilhassa ventral lenf bezlerinin 
uzandığı kısımda aktivite tutulması görülmektedir (Şekil 1). Alı
nan scan 3 cm kadar diyametri göstermekte ince foküslü kolli
matörle tek tek nodüller kısmı ayrılabilmektedir. 

Ayak parmaklarından injekte edilmesi halinde inguinal lenf 
bezlerinin bulunduğu bölgede yuvarlak veya uzunlamasına 4 cm 

Şekil : ı 
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kadar bir imaj alınmakta, daha ertesi gün ise ilyak ve paraortal 
gangliyonlar ancak güç olarak elde edilebilmektedir. (Şekil 2). 

Meme aerola sından injeksiyon suretiyle de koltuk gangliyon
lannın bilhassa ventral iç olanlarının kolaylıkla gösterilebildiği 

müşahede edilmektedir. Bu gangliyonların tam koltuk altında 
görülmemesi daha median bulunması karakteristiktir. (Şekil 3). 

Her üç bölgeden yapılan izotop lenfografisinde fine focus 
collimator ile alınan imaj strüktür bakımından oldukça homo
jen görülmektedir. 

Şekil 2 

İncelemek fırsatı bulduğumuz 3 hodgkin vakasının birinde 
(1. İ) Sol axillar ve subclavia etrafındaki lenf bezleri görülmek
tedir. Ayni hastada kaba fokuslü kollimatör ile kasıkta palpe edi
len lenf bezleri paketi gayet iyi görülmüş (Şekil 4), fine focus 
collimator ile alınan imaj ise bu paketin içinde yer yer hipoak
tif bölgelerin bulunduğunu göstermiştir. Ayni hastada parail
yak lenf bezleri de teressüm etmiş ve normalden büyük ve strük . 
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Şekil 3 

~ekil 4 
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türlerinin homojen olmaması ile affekte olduğu anlaşılmıştır. Di
ğer vakada (İ. D.) ise kasık lenf belzerinde palpasyonla bir bü
yüme tespit edilememiş, sintigrafi de homogen bir imaj vererek 
plexustaki 2 ayrı lenf nodülünü göstermiştir. 

2 lenfadenosis vakasında koltuk altı lenf bezlerinin ı:.intigra
fisinde her iki tarafta lenf akımı boyunca teşekkül eden gangli
yonların sintigrafik olarak imajlandırılması mümkün olmuştur 
Evvela iki taraf arasında belirli fark bulunduğunu bir tarafın 
diğer taraftan daha fazla aktivite tuttuğu görülmektedir. Ayrıca 
her iki tarafta da normalde alınan imajdan çok daha geniş bir 
alanı kaplıyan aktivite tutulması dikkati çekmiştir. Median isti
kamette olan bu yayılma palpasyonla tespit edilemiyen nodülleri 
bize göstermektedir. (Şekil 5). Ayrıca ilyak lenf bezlerinde büyü· 
me ve strüktür bozukluğu da fark edilmektedir. 

Şekil 5 

~·~ 

Akut lökoz vaka:sında da palpe edilemiyen lenf bezi büyüme . 
leri izotop lenfografisi ile ortaya konabilmiştir. Myeloz vakası ise 
normale çok yakın imaj vermiştir. 
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TARTIŞMA 

İzotop lenfografisi lenfoma ve tümör diyagnostiğinde istifade 
edilebilecek bir muayene metodu olarak ele alınabilir. Kontrast 
madde lenfanjiyografisinin uygulanamadığı vakalarda veya bu 
konuda imkanlar olmıyan sağlık kuruluşlarında yapılmsındaki 

kolaylık dolayısiyle tavsiye edilebilir. Ayrıca tamamlayıcı bir me
tod olarak da faydalanılır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılabileceği gibi evvel 
la palpe edilemiyen lenf bezi büyümelerinin ara~tırılmasında uy
gulanabilir. Koltuk altı lenf bezlerinin iç grubundaki büyümeler 
ve a. suklavia boyunca yerleşen adenopatiler bu suretle ortaya ko · 
nabilir. Bundan başka abdominal ilyak gangliyonlar gibi palpas
yonda erişilebilmesi mümkün olmıyan gangliyonlardaki büyüme
ler bu metodla ortaya çıkarılabilmektedir. Buna benzer bir kullan 
ma alanının da boyun ve tiroiddeki nodüler oluşumların ayırıcı 
teşhisinde olabilir. Bilindiği gibi bilhassa tiroid civarındaki nodül
lerin mahiyeti çok zaman hekimi güçlük karşısında bırakmakta
hele soğuk nodül dediğimiz radyoaktif iyodun nüfuz edemediği 
nodüllerin neye bağlı olduğu güç anlaşılabilmektedir. Eu çeşit no
düllerde izotop lenfografisi ile nodülün büyümüş bir lenf bezi ol
duğu anlaşılabilir. 

Gangliyonların sintigrafik imajı boylarına ve yerlerine uygun 
görülmektedir. Buna mukabil lenf kanalları gösterilemez. Altın 
miçelleri gangliyonun retikülohistiyositer hücrelerinde tutuldu
ğundan bu yapımın tüm olarak tahrip olduğ·u veya fibrozun te
şekkül etmiş olduğu hallerde tutulma olmıyacak ve gangliyon gö
rünmiyecektir. Gangliyonların iltihabı büyümelerinde ise altın 

kolloidinin tutulması normale çok yakındır. 

Büyümüş gangliyonlarda lenfoma için patognomonik olabi
lecek imaj strüktüründe, yani alınan sintigrafik görünümde, de
ğişmeler metodun prensipleri ve scan metodunun yetenekleri dü· 
şünülecek olursa sınırlı görülmektedir. Superfisyel gagliyon bü
yümelerinde ince fokuslü kollimatürlerle strüktürde en aşağı 1 
cm çapa kadar değişmeler ve retikülohistiyositer yapıda destrük
siyon resimde fark edilebilir. Fakat gangliyon içinde görülebilen 
defektin lenfoma için bir karakteristiği yoktur. Benzeri imajlar 
kanser metastazlarında da görülebilir. Derin gangliyonlarda ise 
foküse etmekteki güçlük strüktür imajı almayı engellemektedir. 



Len!onıada İzotop Lenfografisi 205 

İzotop lenfografinin yan etkilerini görmedik. Literatürde gang
liyonlarda subakut iltihabı r,eaksiyondan söz edilmektedir. Biz böy
le bir olayla karşılaşmadık. Verilen izotopun kısa yarı hayat süre
li olması organizmaya radyasyon etkisinin kabul edilebilir sınırlar 
içersinde kalmasını sağlamaktadır. 

Ö Z EJ T 

198 Au tekniği ile yapılan izotop lenfografi tekniği ve alınan 
sonuçlar tartışılmıştır. 
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TARTIŞMA 

Bilge: İsotop lenfografisi, lenfomalarda iki yerde daha kulla
nılabilir. lJ beyin scanningi 2) Medulla spinaHs baskılarında 

myelografik inceleme yapılabilir. 

Tartaroğlu: bazı vakalarımızda teşhis için histolojik inceleme 
yapıldı. Nekroz görülmedi (bu tekniğin- sonucu olarak). 

qedikoğlu : 

I. Malin lenfomalarda klasik tedavi -usullerine dokunmayaca
ğım, ancak MOPP, COP, VAMP ve periyodik tedavi yapıyoruz. 

II. Profesör Tartaroğluna steriod dozuna dokunduğu için teşek
kür ederim. Brndenizde sterodlerin daha yüksek dozlarda kul
lanılması kanısındayım. Prof. J. MHill'in bildirdiği gibi gün
de 1000 mg'a çıkılabilir. 

III. Malin lenfoma vakalarında, Radyoterapi ile samultan çalış
mak gerekir. Hastanın kemoterapist, cerrahi ekipden meyda
na gelmiş bir Lenfoma konsey'inden geçmesi gerekir, bu has
tanın. lehinedir. Muhterem heyetten böyle bir gelişme gidil
mesini rica edeceğim. 

IV. Hastaların Kemo-radyoterapisi esnasında, suportif kan ve an
tibiyotik tedavileri ihmal edilmektedir ve hastalar çok zaman 
psödomonas, E. Cali enfeksiyonları ile gelmekte ve hastaları 
kısa süre içinde kaybetmekteyiz. Tedavide başarılı olabilme
miz için işaret ettiğim hususların dikkate alınması gerekir. 



MALiGN LENFOMALARDA TEDAVİ KARARI 

TEDAVİ PLANLANMASI 

Prot. Dr. A. Tevfik BERKMAN • 

Malign lenfomların, diğ·er malign tümörlerde de olduğu gibi, 
henüz patojenisi bilinmemekte ve rasyonel bir tedavi mümkün 
olamamaktadır. Bununla beraber emprik de olsa, uygulanmakta 
olan yeni radyoterapi metodlariyle, yine de küratif sonuçlardan 
bahsedilebilmektedir. Bundan başka lenfomlar, nedeni belli olmı
yan specifik bir iltihap olarak da düşünülmekte olduğundan, pri
mer maliğne tümörler için kabul edilen tedavi disiplininden fark
lı, bir disiplinin araştırılması gerektiği de savunulmaktadır. 

Klasik tedavide, ilk planda radyoterapinin fiziksel ıem:-Heri
nin ve radyobiyolojik fenomenlerin, ve bizzat radyoterapi ile ilgi
li özel ve teknik kuralların ve radyobiyolojik fenomenlerin açıkça 
bilinmesi gerekir; herhangi bir tedavi uygulanmasında, bütün bµ 
problemlerle ilgili unsurların, birlikte düş~nülmesi gerekir. -

İkinci planda ise, bizzat hastalığın kliniği ile ilgili olarak, 
(kesin teşhis, tedavi kararı, tedavi planlaması,-ve uygulanmasile 
takip, ve sonuçların değerlendirilmesi) gibi beş phase'ın ayrı ay
rı incelenmesi ve doğru bir record yapabilmek için, bu phase'ların 
her birinin dikkatle registrasyonu gerekir. 

Herhangi bir tümör vak'asında olduğu gibi, malign Ienfo
maların-da, kesin teşhisinden sonra, tedavi kararında cerrahi, 
r a d y o t e rap i , ve kem ot e rap i , ya da bunların kombi
nasyonu şeklinde tedavi prosedurleri düşünülebilir. 

A - CERRAHi TEDAVİ: 

Cerrahi tedavi kararı çok sınırlıdır. Gerçekten tek-odakda, sı
nırlı bir lenfoma az bulunur; vak'aların çoğunda, mesela cervikal 

• İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoterapi Kürsüsü, Çapa, İstanbul. 
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lokalizasyonda, lezionun bilateral, ya da supraklavikuler ganglion
larda, ve hatta mediastinal ganglionlarda da dağılmış olduğu gö
rülür. Böyle vak'alarda, ilk müracaatlarında, üç ayn ganglion böl
gesinde adenopathie görülür; Ve bunlar mesela sol cervikal ve her 
iki axiller bölge, ya da bilateral cervikal bölgeler ve mediastinum 
olmak üzere ccrelative regional lokalizasyonıı olarak düşünülebi
lir; Lakin bazan aynı-zamanda abdominal, ya da inguinal lezion 
da görülebilir. 

Bu halde cerrahi tedavisi mümkün olan vak'alar, çok sınır

lıdır. Görünüşte cerrahiye uygun bulunan ganglionun-total çı
karılması, hem teşhis ve hem de radikal tedaviyi sağlayabilir. 

Uzun survie sağlanan böyle vak'alara ait geniş literatür-de vardır. 
( G a 11 - He 11 w i g - S 1 a u g h t e r ) (77); Lakin lokalize tipde 
bulunan her hangi bir Hodgkin vak'asında, hastalığın gerçekten 
lokalize bulunduğunu, ya da, burada geniş bir disseksion yapıl
masiyle hastalığın uzun müddet kontrol edilebileceğini önceden 
takdir etmek kabil değildir. 

Bu düşünce ile çok eskiden S 1 a u g h t e r v e G r a v e r 
(72) böyle lokalize lezionlarda, cerrahi müdahaleden sonra rad
yoterapi kombinasyonu ile, uzun survie sağladıklarını bildirmiş
lerdir (1942). 

J a c k s on ve P ark e r (30)-de Hodgkin para-granulo
maların radikal disseksionundan sonra da, hastalık aşikar ola
rak accessible bir bölgede bulunsa bile, radyoterapi lüzumunu ka
bul etmişlerdir. 

Cerrahi tedavi yapılmış bulunan vak'alarda profilaktik pos
toperatif radyoterapi disiplini, bugün de savunulmaktadır. 

B - RADYOTERAPİ : 

Radyoterapi kararında ise, bu tedavi şeklinin fiziksel unsur
larının doğru olarak ifadesi mümkündür; Fakat bir lenfomanın 
Histolojik, Biyolojik ve klinik unsurlarının doğru olarak ifadesi 
ise okadar kolay değildir; Bunlar çok değişik ve tedavi kararın
da problemin en komplike unsurunu teşkil ederler. 

Evvela maliğne bir lenfomanın histolojik teşhisi, ve ilksel lo
kalizasyonunun bilinmesi mühimdir; Fakat ilk lezyondan sonra, 
rejinol infiltrasyon ile husule gelen, ve çeşitli semptomatoloji ile 
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meydana çıkan T N M stade'larına göre en uygun bir tedavi ka
rarının verilebilmesi ise, daha çok mühimdir. Bu halde her bir 
vak'ada en uygun tedavi kararını verebilmek için, maliğne lenfo
malarm histolojisi kadar lokalizasyonları, klinik evolusion tipleri, 
ve bizzat hastalığın natürüne aid problemlerle, gerektiği şekilde 
familiarize olmak zorunluğu vardır. 

Hastalığın natürü ve stade durumuna göre, cerrahi, radyote
rapi, yada Kemoterapi disiplinlerinden biri, ya da kombinasyonu 
halinde tedavi kararı verilir; ve her birine göre tedavi planlama
sı yapılır. Böyle bir karar için cerrah, hematolog ve Anatomo - pa. 
tolog ile radyoterapist'in ekip halinde çalışmalarını sağlayan bir 
oıganizasyon'a ihtiyaç vardır. 

Maliğne lenfomaların histolojisi, ve klinik klassifikasyonu, di
ğer raporlarda incelenecektir. Radyoterapi p 1an1 anması 
i ç i n maliğne lenfomaların, Retikulum Cell Sarkoma, Lenf o Sar
koma, Giant follikuler lenfo-adenoma ve Hodgkin şeklinde histo
lojik klassifikasyonun, ve son tipin de (H. Sarkoma, H. Granulo
ma, ve H. paragranuloma) tipleri şeklinde sub-klassifikasyonu'un 
belirtilmesi, ve histolojik tip ile klinik-stade arasındaki ilişikler 

üzerinde durulması gerekir. 

-1-

RADYOTERAPİ PLANLANMASI 

Radyoterapi kararı ve planlanmasında klinik stade'ın bilin
mesi en mühim faktördür. Hastalığın prognoz'u hakkında bir hü
küm verebilmek ve en iyi tedavi planını-seçebilmek, ve muhtelif 
merkezlerin aldıkları sonuçlarla mukayese etmek çok önemlidir. 
Stade belirtilmesi ise, basit bir iş değildir. Stadeların klinik, rad
yolojik ve histolojik temelleri vardır . 

Klinik bakımında,n stadelerin doğru olarak belirtilmesi ge
rekir, ve Hodgkin grubu lenfomalarda, ve diğer malign lenfoma 
gruplarında stade ayrımında değişik özelliklerin bulunduğu I in
ci panel raporunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. (10) 

Yine de her iki grup malign lenfomaların her birinin dört 
stade'e ayrılmış olduğunu biliyoruz. 

Panel II - 14 
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Sistematik radyografi ve lenfografi etüdlerinin yapılamadığı 
hallerde, görüşünde unicentrik yani lokalize görülen bir klinik 
tablonun gerçek durumunu ifade etmek kolay değildir. İlksel -
mediastinal ve ilksel abdominal lenf amaların interpretasiyonu ba
sit bir iş değildir. Lenfografi ve lenfo scintigrafi faydalı olabilir. 

A - HİSTOLOJİK : 

L u kes ve But le r (43) (1966) da yapdıkları araştırma
larda, lenfa - histio - siter - tipindeki lenfomaların daha ziyade 
(Stade - I) de (65 - 68 % ) , ve dağınık fibröz ve retiküler bir his
tolojik tablo - gösteren vak'aların da, daha ziyade (stade - II) şek

linde olduklarını tesbit etmişlerdir. L u kes 'in lenfocytik tipi
nin bir paragranuloma olarak vasıflandırılabileceği ve bunun da 
( E as son) (14) un - 1966 - (Stade - I) ine uyduğuna işaret edil
miştir. 

Lenfositik ve histiositik - lenf oma şekillerinin histolojik gö
rünüşleri, lenfosit ve histiosit'lerin hakimiyeti ile belirlidirler; 
Yalnız az sayıda Stemberg - Giant - cell gösterirler ( 45). Bu tip
lerde prognoz çok iyidir. 

Paragranuloma, kaide olarak başlangıçta bir ve en fazla iki 
rejiyon da lokalize oluyor, ve lenfositden zengin olduğu için (len
fositden zengin Hodgkin) olarak tanımlanıyor. 

Bu safhada, paragranuloma olup olmamasının ehemmiyeti 
yoktur; Fakat fabrosis husulu ile, klasik L. granulomatos'a tran
siziyon yaparsa, paragranuloma olmadığı anlaşılır ( 46) . Fakat 
Hodgkin sarkamaya tranzisyon çok görülür (48). 50 vak'ada para
granuloma ve Hodgkin sarkomayı birlikde görmüşdür. 

Düfuse-fibröz ve retiküler şekiller ve lenfosit sayılarında aşi
kar bir azalış gösteren şekiller ile, Hodgkin, ve Stermberg Giant 
-cell'leri haklın olan, ve çeşitli derecelerde fibrosis ile birlikte bu

lunan şekillerde prognoz zayiftır. 

Noduler - sklerose şekillerinde ise prognosis, ilk iki gurupda 
olduğu kadar iyidir. Diğer bütün şekillere mixt olarak bakılmak
ta, ve bunlarda prÔgnosis indüferent görülmektedir. Yani bu his
tolojik tip, daha ziyade (stade II de görülüyor. 

Bu halde klinik stade tayini güç, ve histolojik tip ile ilgilidir. 
Ve her bir lenfoma tipi için, ayrı özellikler vardır. Bu sebeple 



Malign Lenfomada Tedavi 211 

Hodgkin ve Lenfo-sarkomalar için ayrı stade sisteminin kabulü 
zorunluğu vardır (10). 

Hematolojik ve kemik iliği durumu-da stade ile çok ilgilidir. 
Mesela kemik iliği-enfiltrasyonu gösteren Hodgkin, diğer lenfoma 
tiplerinde-de olduğu gibi, stade IV. olarak tanımlanır. Çünkü 
ekstra-lenfatik bir dağılıştır. 

Fakat kemik iliği enfiltrasyonu, hastanın hayatında, basit 
aspirasyon Biopsi'si ile negatif bulunabilir; Fakat bunların autop
sisinde, kemik iliğinde Hodgkin bulunabilir. Böyle Hodgkin posi
tif olan vak'alar Stade III. değil Stade IV. olarak klassifiye edi
lir. Bu nedenle vak'alann-kemik iliğinin incelenmesi, ve bunun 
için aspirasyon değ·il, kemik iliği iğne-Biopsi'sisi -Crista iliaca
dan-çok faydalı olur. 

Otopsi piyeslerinde olduğu gibi, kemik iliği - Biopsi materiye
linde-de (Sternberg - Reed cell) görülebilir. Görülmese-de, reti
kulum Cell, plasma-cell, eosinophyle ve fibröz dokunun görülme
si Hodgkin hastalığının kemik iliğini enfiltre ettiğinin bir delili 
olarak düşünülmektedir. 

St-ade tanımlanmasında, klinik- evolusion ile ilgili bazı an
lamların da belirtilmesi gerekir : 

B - KLİNİK EVOLUSİON: 

Burada evvela her hangi f okal bir ganglion sistemi dışında, 
diğer rejyonal ganglionlarda görülen lezionların metastas (M) 
olarak, ya da extra nodular retikulum-cell sarkomlar gibi bir pri
mer tümör (T) olarak mı lrnbul edilmelidir? ... sorusu cevaplandı
rılmalıdır. 

Bugün, hastalığın başlangıç enfiltrasyonu hakkında değişik 
fikirler ileri sürülmektedir. Bu fikirler muhtelif semposiumlarda 
tartışılmaktadır. 

Son 1969 Tokyo kongresinde, F re i bur g Alman Üniver
sitesinde Mu s s h of f (54) un bu konudaki raporu Tokyo 
semposiumunda tartışılmış ve malign lenfomalarm (L.S. R.S. 
L.G.) organ enfiltrasyonlannın çok değişik şekillerde vuk:ubuldu
ğu ileri sürülmüştür. 
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ı - Prirner olarak, 

2 - Enfiltre lenf bezesinden sekunder olarak : 

a - Doku devamlılığı dolayısiyle 

b - Disseminosion yolu ile 

Hodgkin hastalığında p r i m e r - dağılışın pek nadir olduğu, 
fakat definitif teşhis zamanında çok defa sek un der dağılış 

görüldüğü belirtilmiştir. Eğer birinci lezionun tedaviye cevabı za
yif ise, tedaviye rağmen, sekunder dağılışın devamı-da bir kaide
dir. Sekunder enfiltrasyonun her iki şekli, her üç maliğne lenfoma 
tipinde değişik metodlarla tedaviyi icap ettirir, ve dolayısiyle 

prognozlarida değişikir. 

Doku devamlılığı, ya da yakınlığı dolayisiyle husule gelen se
kunder o r g a n enfiltrasyonunun tipik şekilleri kemiklerde, 
Vicseral lenfomalarda ve özellikle mediastino - pulmoner lenfo
malarda görülür (8). İstanbul Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi 
Enstitüsünün 1936 - 1962 yıllarına ait -26- yıllık 17,192 nekropsi 
materyali arasında -86- mediastinal Hodgkin hastalığı, ve bun
ların -30- unda akciğer de enfiltratif sekunder - organ enfiltras
yonu görülmüştür (20) . 

Akciğerlerdeki bu tip organ enfiltrasyonları ötedenberi se
kunder olarak kabul edilmektedir (12). 

Daha eski literatürde, primer akciğer - Hodgkin vak'aları ta
nımlanmış ve (10 % oranında) bulunduğu M o o 1 t e n (60) ta
rafından (1934) de belirtilmişti. 

Bununla beraber, diğer vicseral - maliğne lenfomalardan, ilk
sel olarak mide ve barsağın Retikulum Cell Sarkomalan gösteril
miştir (5). Ve memelerde ilksel olarak malign lenfoma S t e w art 
gösterilmiştir. 

Dalakda ilksel olarak, diğer lenf bezlerinin iştiraki olmaksı
zın malign lenf oma infiltrasyonu bulunmuştur (30). 

Böyle ilksel, ya da organ enfiltrasyonlarında tedavi kararı 

radyoterapi şeklinde olacaktır. 

Hastalığın zaman ile gelişmesi, diğer rejional - lenf bezelerin
de de, yeni yeni enfiltrasyonların husule gelmesi doğal bir geliş
medir. 
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Lenfo - Retikuler sarkomaların, yüksek oranda Waldeyer - hal
kasında başladığı, ve aynı bölgenin diğer malign neoplazmaların
dan daha fazla bulunduğu bilinmektedir. Bu bölgenin Hodgkin 
hastalığı ise çok az görülür. 

Lenfo Retikuler sarkomalar, çok defa Waldeyer - halkasında, 
multicentrik olarak başlar ve I - II nci yıllarda bu anatomik sınır
ları aşar, ve çoğu extra nodulerdir. Gastrik enfiltrasyon özellikle 
ilk yıllarda çok görülüyor. ( A 1 bert o - Bar uf i) hastaların 

hemen üçde birinde, lenfografi de retroperitoneal adeno - pathie 
bulunur. Bunlarda tedavi kararı loko - rejiyonal radyoterapi, ya 
da kombine tedavi şeklinde olacaktır. 

C - RADYOBİYOLOJİK FENOMENI,ER: 

Genel olarak muthelif tiplerde görülen Hodgkin hastalığının, 
mikroskopik görünüşleri itibariyle, şiddetli iltihabi reaksion gös
teren lenfoid bir doku karakterinde, ve makroskopik olarak-da tü
möral karakterde bulunduğu kabul edilir. 

Eğer granulomatos ganglion paketi, daha evvel ışınlanmış 
ise, mikroskopik karakterinde önemli değişiklikler görülür. Bun
ların bilinmesi klinik bakımından önemlidir. 

I - Granulomatose Hyperplazia, yani lenfositik hyperplazia 
üzerinde ışın etkisi s i t o l i t i k olduğundan, granulomatoz do
kuda nekroz odakları görülür; Yani granulomatoz dokunun çeşit
li unsurları, aynı derecede radyosensible olmadıklarından, ışın et
kisi ile, evvela lenfositik - indifferencie hücrelerde (cytolys) gö
rülür; Bundan sonra polymorph - hücreler ve Strenberg hücreleri 
harab olurlar; Yani mitose faaliyeti durur; Ve bu suretle Hodgkin 
- tümör hücrelerinin reproduktif kapasitesi inhibe edilmiş olur. 
Buna (reproduksion ölümü) denilir. 

Bu tip ölüm, sensible olan hemen bütün somatik hücreler için 
aynıdır. 

Işın - etkisi ile husule gelen bu nekroz vetiresini, fibro-konst
ruktif bir vetire izliyor; Yani ışın nekrozundan sonra şiddetli bir 
konjonktiva reaksiyonu ile, tam bir nedbe husule geliyor. 

Bu suretle husule gelen sikatrisiel - doku, yada hyalin trans
formasiyonu aralarında, eğer ışın - etkisi yeterli olmamış ise, yine 
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az çok tümöral lenfoid - doku gizli kalabilir. Bu halde, in-situ lo
kal residivin ortaya çıkması doğaldır. Böyle insitu ganglioner re
sidivlerin histolojik muayenesinde, radyosensiblitenin değişikli

ğine aid aşikar morfolojik bir işaret bulunmıyabilir, ve bunların 
tam doz radyoterapiye rağmen, radyo - resistant kaldıkları da gö
rülebilir. 

2 - Daha başlangıçda, radyo resistans gösteren vak'alar-da 
vardır. Bunlarda gerçekten tümör volumu içinde, ışın etkisi ile 
(hücre deplesion) u çeşitli oranlarda görülebilir; Çünkü tümör 
volum'u içindeki dokularda muhtelif hücre populasion-tipleri-bu
lunabilir. 

Bu halde burada relatif-radyasyon etkisi görülür. Böyle rad
yasyon ile zarar görmüş hücreler yanında, zarar görmiyen hücre
ler bulunursa, bu hücre gruplarının ömürleri ışınlanmamış olan 
hücreler de olduğu gibidir. Ya Aqual, yada unaqual gelişme gös
terirler. 

Bu halde radyo - b i y o 1 o j i bakımından tümör hücreleri
nin tahribi, ve normal dokuların korunması için şu suretle hare
ket edilir: 

1 - Işın etkisi ile hücrelerde radyosensibliteye göre relatif -
bir aksiyon sağlanır. 

2 - İnter-selluler radyasyon zararının iyileşebilmesi için, 
dinlenme faktörünün rolünden faydalanmak üzere frak
tinasiyon yapılır. 

3 - Işınlanmış hücre populasionun karakteristikleri (Tü
mör volumü, kinetik - konstans oranı, ve vaskularizas
yon hali) göz önünde tutulur. 

Burada klinik bakımından enteresan bir noktanın izahını bu
luyoruz! · 

a - 4000 rad gibi, klinik müşahadelerle emprik olarak uygu
lamakta olduğumuz bir dozun tatbik edilemediği durumlarda, bü
tün hücre populasionunun sterilize edilmesi mümkün olamaz. 

b - Daha başlangıçda, hücre populasionunun karakteristik
leri bakımından, radyo resistans gösteren vak'alar olduğu gibi, 
başlangıçta yetersiz ışınlanmış olan vakalarda-da sonradan resis
tans husule gelmiş olabilir. 
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c - Populasion karakteristiklerinde, böyle değişiklikler göri.;
lebildiği gibi, tümörün uygun bir yerinden yapılmamış olan Biop
si yerindeki sikatris'ler dolayisiyle de, aynı hücre - populasion ka
rakteristikleri üzerinde, etkili olarak kuratif irradiasiona imkan 
olmıya bilir. 

D - RADYOTERAPİDE KÜRABİLİTE VE KEMOTERAPİ: 

Stade [ ve II Hodgkin vak'alarında, radyoterapi kuratiftir. 
Yani bun !arda kurabilite potansieli yüksektir. Bu nedenle bu sta
de-de sitostatik verilemez. Bunlarda radyoterapiye ilave olarak 
cytostaiık verilmesinin kıymetleri de çok şüphelidir. Bununla be
raber Keınoterapötik ajanların özel kıymetleri bilinmekte, ve 
Hod5kia'icı sistemik semptomlarının giderilmesi - (fievre, pruritis 
ve anı.:mi 'nin giderilmesi) - hususunda faydalı olduğu bir gerçek
tir. Vmblastin (haftada 10 - 15 mgr). çok faydalı olabilir. Bunun
la bwraber lenfo-andeno-patinin stade II B, ve III B ve hatta IV. 
vak'alannda-da, yine evvela faydalı olduğu müddetçe, küçük doz
larla radyoterapi ile ganglion kitlelerini, geçici de olsa kontrol al
tına aımağa çalışmak doğru olur. Eğer sistemik semptomlar ger
çekderı Kemoterapi'yi icap ettiriyorsa, mevcut cytostatiklerden is
tifade etmek üzere bir tedavi planının yapılması doğru olur. 

Mesela ayakdan takip edilecek hastalarda, ilk serisinde ceva
ba göre 3 - 6 haftalık interval ile vinoblastin enjeksiyonları 
(51), ikinci seride ağızdan alkilasyon yapan bir unsur, mesela 
cyclophosphamide ve üçüncü seride natulan ağızdan verilir. 

Kemoterapi serileri arasında, palliatif radyoterapi de yapıla
bilir; Mesela ağrılı kemik enfiltrasyonları ışınlanır, ve eğer perife
rik kan sayısı düşmüş ise, ya da hemolytik anemi mevcut ise, bi
ricik faydalı tedavi unsuru Steroid ler olabilir. Prednison gibi... 

Malign lenfomların tedavisinde, kemoterapinin mühim bir 
yeri vardır, dikkatle ve yerinde uygulandığı takdirde palliatif de 
olsa mühimdir. Bu düşünce ile terapötik ajanların kombinasyonu 
ötedenberi denenmektedir. Gerçekten ileri stade vak'alarında en
iyi sonuç, muhtelif seriler halinde kombinasyon tedavisiyle müm
kün olmaktadır. Bu maksatla prednison, Vincristin alkylizan 
ajanlar, genel olarak cyclophosphamide, mustin ve methotrexat 
kullanılır. Bazı vak'alarda, özellikle cord - kompressionu gösteren 
vak'alarda mustin hydrochlorid in, radyoterapi ile kombine ola-
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rak verilmesinin özel ehemmiyeti vardır. Mesela intra-venöz ola
rak mustin hydro-chlorid 0,4 mgr/ kG. verilir, ve ertesi gün en
filtre segment ışınlanır. Eğer cord kompressionu ilk defa husule 
gelmiş ise, vak'aların 70 % inde iyi sonuç alınabilir. Şayet bir 
müddet sonra residiv husule gelirse, bu tedavide o kadar başarılı 
olmayabilir. 

Klinikde, cytostatik ile de bazen bir kür elde edilebilir. Fakat 
bu remission sınırlı bir süre içindir; ve bu vak'alarda residiv hu
sule gelirse, evvelce etkili bulunan ilaç, ikinci defasında bir re
mission için çok defa etkili olmıyabilir. 

Bu bakımdan cytostatik ilaçlara karşı hücrelerin resistance 
kazanmaları önemli bir problemdir. 

Bir, ya da iki seri tedaviden sonra ilaca karşı görülen resis
tance hali dolayisiyle residiv meydana geldiğinde, esasen resistant 
hücre guruplarının bulunması ve evvela mevcud bulunan sensible 
hücrelerinde mutasion ile resistant hale geçmeleri aym zamanda 
etkili olabilir. Bu nedenle burada (Fraktionel-kill) tedavisi düşü
nülebilir. Diğer taraftan, burada ilaçlara karşı malign hücrelerin, 
fiziksel olarak inaksesibilite'sini düşünmek icabeder; Yani tümö
rü besleyen vaskular ve-lenfa tik sistemine, ilacın devamlı olarak 
giremiyeceğini de düşünmek icap eder. Anoxik, nonvaskularize 
olan tümör üzerinde bu nedenle bir etki mümkün olamaz. Normal 
dimağ da kan barrierleri bir çok cytostatiklerin dimağ dokuları
na girmesini önler. Dolayisiyle cerebro-spinal-liquide geçmesini 
önler: Bunun sonucu meningeal yüzey ve beyin içindeki tümör 
hücreleri gelişmekte devam ederler. Bu halde kombine tedavi yar
dımcı olabilir. Ancak Kemoterapi ve Radyoterapi kombinasyonun
dan elde edilen terapötik kazancı değerlendirebilmek kolay değil
dir. Bunun için tam kollektif çalışmaya ve kuvvetli bir (Radyo
biyoloji seksiyonu'nun iş birliğine ihtiyaç vardır. 

Bugün· Rontgen ışınlarının ve kimyasal maddelerin kombine 
halinde aksiyon - mekanizması, precise - olarak anlaşılmış değildir. 
Burada, Experimental - celluler Radyo - Biyoloji araştırmaları, kli
nik radyoterapi araştırmaları için bilimsel bir temel teşkil ede
cektir. 

Bugün için, alkylizant ilaçlar ve irradiasion kombinasyonun 
aksiyon - mekanizmasında değil, etki sonuçlarında bir similarite 
kabul ediliyor. Anti - tümör aktivite ve toxicite nin her ikiside te-
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davi düşüncesiyle bakılırsa, additiv bir etki düşünülür. Fakat bu
rada her ikisinin de potentiation'unun definatif bir delili gösteri
lememektedir. 

Radyoterapi ve bazı cytostatik-ler arasında, bazı tümör tip
lerinde synergistik bir etkinin varlığı telkin edilmiştir. Retina -
blastom ve seminom larda görülen bu tip müşahade leri, böyle 
additif-effektlerin sonucu olarak yorumlamak doğru olacaktır. 

Genel olarak irraadiasion ve cytostatik birlikde veayru za
manda verilmemelidir. Zira husule gelebilecek kemik iliği dep
ression'u, daha - ziyade urgent olan tedavinin ikmaline, Yani rad
yoterapinin tam doz olarak verilmesine mani olur. 

Tedaviyi bir metodla yapmak, ve zamanında tedaviyi bitirmek 
daha doğru olur. Mesela radyoterapi endikasyonu varsa, radyote
rapi tamamlandıktan sonra diğer tedaviye geçilmelidir. 

Hastaların tedavisinde cytostatik ilaçların ve radyoterapinin 
her birinin ayrı ayrı mühim yerleri vardır. 

Radyoterapi, bazı vak'alarda ağır semptomların husule gel
mesini önleyebilir; Mesela mediastinal kompression durumlarında, 
radyoterapi bu semptomları bertaraf edebilir. Ve bu tedavinin hu
susi ehemmiyeti vardır. Zira bu semptomların zail olması ile has
ta süratıe rahata kavuşur, bu hal bir kaç ay devam edebilir. 

Cytostatik tedavisinin de, radyoterapiden evvel yapılması ba
zan çok kıymetli olabilir. Mesela Hodgkin hastalığında genel toxik 
semptomlar cytostatik ile süratle bertaraf edilebilir; vücud ağır
lığına göre 0,4 mg/ Kg. tek doz mustin hydrochlorid ile bu sonuç 
alınabilir. Ve genel durum iyileştikten sonra loko-regional hasta
lık fokus-lerine radyoterapi uygulamalarına başlanabilir; Ya da 
çok büyük tümör volumleri, cytostatik ile küçültülebilir, ve rad
yoterapi planlanmasını kolaylaştırır. 

Akut lenfoblastik lökemiade meningial enfiltrasyonlar, rad
yoterapi ve cytostatik kombinasyonu için diğer bir örnektir. Bu 
vak'alarda cytostatik ilaçların - konvensionel dozlar halinde sis
temik olarak verilmesiyle bir sonuç elde edilemez. Bunlarda int
rathecal Methotrexat faydalıdır, ve alışılmış bir tedavi metodu
dur. Fakat bir alternatif metod olarak, spinal-cord ve başın rad
yoterapisi ile-de daha süratli salah husule gelebilir. 
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Akut lökemianm fokal tümör - enfiltrasyonlannda, mesela 
Testis, Over, orbita ve para-nasal sinusler ve cild depositlerinde 
radyoterapi ile süratli netice alınabilir; Bununla beraber bunlar
da radyoterapi tamamlandıktan sonra yeniden cytostatik tedaviye 
başlanmalıdır. 

Şüphesiz bütün bu vak'alarda t e d a v i p 1 a n 1 a n m a s ı , 
her bir hususi - duruma göre individuel bir problemdir. 

* ** 

- il -

RADYOTERAPİDE METHOD 

Hodgkin hastalığında tedavi tipinin seçilmesi, klinik stade 
durumu, specifik lokalizasyon ve hematolojik durum ve klinik -
Biyolojik belirtilere göre yapılır. Methodik olarak, başlangıç sta
de'larda ya I n ı z enfiltre bölgenin, ya da aynı zamanda ona ya
kın bulunan ve henüz enfiltre olduğu klinik olarak anlaşılamıyan 
ve fakat okkult enfiltrasyonun varlığı kabul edilen bölgelerin de 
birlikde, yani loko - rejional ışınlanması doğaldır; Bununla bera
ber, . klinik olarak normal, fakat enfiltre olma - potensiyeli fazla 
olan bölgelerin profilaktik ışınlan.masının değeri ise, bugüne ka
dar kesinlikle belirtilememiştir. Bununla beraber bu endikasyon 
üzerinde dikkatle durulmaktadır. 

Bu son tedavi disiplinini değerlendirmek için, profilaktik ışın
lamanın rolünü, ve değerini istatistik etüdleriyle açıklıkla belirt
mek ge_rekir. Ancak burada bir kaç soru ortaya çıkıyor : 

PROBLEM: I 

Hidgkin hastalığında, intensif-lokal radyoterapi ile elde edi
lebilen klinik müspet sonuçlar, aynı zamanda p r o fi 1 a k tik 
sistematik ışınlama ile yükseltilebilir mi? 

P eter sin ve F 1 et c her 'in çok sayıda vak'alar üzerin
de yaptıkları etüd, bu disiplinin doğruluğunu göstermiştir. Mu-
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kayeseli olarak yapılan bu incelemede, eskiye nazaran, lokalize 
stade'larda (Stade I - II A) 5, 10, 15 yıl olarak absolu survi 'nin, 
aşağı yukarı % 20 oranında daha iyi olduğunu göstermiştir (Şe
kil : 1) . 

·ı.100 -3000-4000R profilaktik . 
1000-3500R ışınlama ıle 

~ 3000-lıOOO filaktik ı~ınlam 
dan 

Şekil: ı. Hodgkin hastalığının tedavisi - stade I ve il A. da 
profilaktik ışınlamanın survi üzerine etkisi. 
(Peters). 

Profilaktik ışınlama ile elde edilen tam-remission oranının 
daha yüksek, ve dolayisiyle survie süresinin daha uzun olduğunu 
(KAPLAN 31 - 1962) ( T U B İ ANA - 1966) teyit etmişlerdir . 
Bu görüşler XII. nci international Radyoloji Kongresinde de Tok
yo-da tartışılmıştır. 
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Bu sonuçların izahı şöyle yapılmaktadır : 

İlksel tümörün klinikde görülebilen volümü dışına doğru bir 
dağılma eğilimi, profilaktik ışınlamanın başlıca nedenini teşkil 

eder; Yani daha ileri dağılışları önlemek amaciyle yapılır. Şüphe
siz bu da, hastanın genel durumu ile sınırlıdır. 

VERA - P ETER S 64 'in (1966 buluşlarına ve H OH L 21 in 
(1964) ve KAPLAN 33 (1966) ın tespit ettikleri sonuçlara gö
re, ortalama durum şöyledir: 

Profilaktik ışınlama sonuçları, konversiyonel lokal tedavi so
nuçları ile kıyaslanırsa Stade - I de sonuç, absolut olarak % 10 
daha iyi bulunmuştur. 

Stade I - II vak'alarında toplu olarak % 20 ve 

Stade III - IV vak'alarında toplu olarak % 20 - 35 oranında 

survie nin daha iyi olduğu görülmüştür. 

Yani Stade - I - de - 5 - yıllık survie; üç kollektif gurupda % 
59 - % 63 arasındadır. 

Bu sonuç sadece lokal ve sınırlı ışınlamaya göre önemli bir 
farktır. (KAPLAN 33 - (1966) ( % 62) (9) yıllık survie, ve 
bunların da % 52 sinin, ilk tedaviden itibaren residivsiz kaldıkla
rını kayıt etmektedir. Şu halde bu gibi Hodgkin vak'alarmda, bir 
kür-den bahsetmek mümkün olmaktadır. Eğer hastalar - 10 - yıl 

sonunda semptomsuz olarak yaşıyorlarsa, ve bunlar da ölüm olay
ları , populasyonun normal sağlam unsurları ile kıyaslanırsa, ve 
aynı yaş ve aynı cinsdekilerde aynı derece bulunursa, bu sonuç 
çok mühimdir. Ve bu oran ilk stade-de en yüksek seviyeyi bulmuş
tur. ( E AS SON 14) (Şekil - 2). 

Bu halde lenfogranulomatose-larda, diğer tümörlerde de ol
duğu gibi, erken - teşhis ve erken tedavi esastır. Fakat hastalığın 
doğal geılşiminin-de mühim bir rolü vardır; Bu halde method ba
kımından bazı problemleri çözmek icabeder. 

Gerçekden profilaktik, ya da sistematik radyoterapi için bazı 
p r o b 1 e m 1 e r'in çözümlenmesi gerekmektedir : 

llksel tümörün, yalnız lokal, ya da loko-rejional profilaktik 
ışınlanma metodunda, bütün tümör volumun ve-dağılış yönleri
nin bilinmesi ve ölçülmesi lazımdır. Burada, ilgili rejiyonların en-
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Şekil : 2. Lokalize Hodgkin hastalığında hastaların 
survisi (Easson). 
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filtrasyon potensiyeline göre, bütün lenf bezlerinin loko-rejiyonal 
ışınlanabilmesi ise bir problem teşkil eder. 

Profilaktik ışınlama hususunda, supra - diafrağmatik lezion
larda, bütün üst-kompartımandaki! beze istasyonları , ve infra 
diafrağmatik lezyonlarda-da bütün alt kompartımandaki lenf be
zesi istasyonları ışınlanır. 

Fakat lenfografi araştırmaları ile, Le e (44) ile B o ur don 
ve ark. ( 4), erken stadium'da bulunan vak'aların önemli bir kıs
mında, abdominal bezelerin-de enfiltre bulunduğunu göstermişler
dir. Mesela II. nci stade lenfomaların, yada ilksel - mediastinal 
lenfomaların 20 % sinde retro peritoneal ganglion infiltrasionu 
bulunmuştur. Bu vak'aların bir kısmında, yalnız makroskopik ta
yin edilebilen lezionların bulunduğu bölgeler lokal olarak ışınlan
mıştır, ve bir kısmında da profilaktik bir düşünce ile lokorejional 
ışınlanmıştır. Bunlar-da yine ışınlanan bölgelerin dışında, sonra
dan enfiltrasyon - odakları meydana çıkarılmıştır. 

Şu halde birinci p r o b 1 e m d e n yeni bir problem daha or
taya. çıkıyor! 
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PROBLEM: I1 

Buda, hastaların daha iyi incelenmesi ile, bütün lenf bezele
ri istasyonlarını, bütün sistemi, tedavi altına almak üzere total 
ışınlama problemidir. Esas itibariyle buda mümkündür; Fakat 
bu hususda hastanın seleksionu için daha geniş, kollektif çalış

maya ihtiyaç vardır. Radyasyon sendromları, organ ve dokuların 
tolerans sınırları, burada problemin başında gelen unsurlardır. 

Gerçekten hastada bu kadar geniş lenf o - retiküler sistemin ışın
lanması ve diğer normal organ ve doku kısımlarının irradiasyon 
alanına girmesi ile, teknik, metodik, dozaj, lokal ve genel biyolojik 
ve klinik - yeni problemler ortaya çıkıyor. Bunların en önemlisi 
şüphesiz biyolojik problemlerdir. 

İ - BİYOLOJİK PROBLEMLER : 

Lokal olarak ışınlama alanındaki organ tolerance'ı mühim
dir: Cordo spinalis Thyroid, Larynx, Akciğer, Böbrek, barsaklar 
v.s ... organlar gibi. .. Hemopoietik sistem hücreleri ve barsak mu
kozalarında, hücre populasyonunun deplesiyonunu mucip olan 
dozlar, o kadar küçüktür ki, bu etki, dozajı sınırlandıran mühim 
bir faktördür. Gerçekten dozlar, irradiasyon · alanına göre, spinal 
cord'un tolerans sınırını geçmemelidir; Bu tolerans limiti, yalnız 
total dozun fonksiyonu değil, ışınlanan cord'un total-uzunluğu

nun ve kılsal damarcıkların fonksiyonudur. 

Bu tolerans limiti, akut mukosa reaksiyonu dolayisiyle, dysp
hagia'nın husule geldiği doz-seviyeleridir. 

Bu halde vücudun üst-kısmının ışınlanmasında, dysphagia 
görülmesi dozajda, dikkatli olmayı gerektirir. 

Abdomen ışınlanmasında diyare ve kemik iliği depresyonu, 
gerekli dozun uygulanmasına manidir. Aynı suretle irradiasyon 
nephritis · ve malabsorpsion problemleri, sıvı ve elektrolyt denge
sizliği, spinal cord-da myelitis tehlikeleri, ışınlanan volumun art
masiyle yükselir. Bu hususda alınacak tedbirler, antibiotik, kemik 
iliği stimulant'ları olarak transfusion v.s ... mühimdir. Fakat böb
rek ve akciğer, spinal-cord üzerindeki ışın etkisine karşı koruyucu 
bir tedbiri, ancak teknik-şartlarda aramak lazımdır. 

Bu halde malign lenfomların profilaktik ışınlanrnasında, lo
ko rejiyonal toplam-dozun ve aynı suretle integral dozun (total -
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volum dozunun) - vücudun tümöral olmıyan dokularımıı aldıkları 
dozun daima göz önünde bulundurulması gerekir. Ve normal do
kularda dozajı minimum olarak tutmak zorunluğu vardır. Böyle 
geniş alandan ışınlama ile husule gelebilecek reaksiyonlar, ancak 
hastada kür-şansı bekleniyorsa göze alınabilir. Ancak burada tek
nik ve metodik mühimdir. 

İİ - TEKNİK VE METHODİK PROBLEMLER: 
Geniş loko-rejional bölgelerin sistematik ışınlanması, ancak 

yüksek voltaj şartlarında ve paralel ışın demetleriyle, ve uygun 
kurşun ekranlariyle ve belirli organların ve dokuların dikkatle 
presizion'u ile, ve Wedge - filtreleriyle ve gerekli tekniklerle bun
ların proteksiyonu şartı ile, kabul edilebilir. Geniş (en - blok ışın
lama, KAPLAN 30 ın pantolon ve yelek metodları) ile uygula
nır. (Şekil : 3); Ya da total ışınlama uygulanır. (Şekil : 4). 

E as son (14) sistematik ışınlamanın faydaları yanında, şu 
noktaları da hatırlatmaktadır : 

Geniş lezionların büyük alanlardan irradiasyon - denemeleri, 
yararlı sonuçlar yanında, bir tarafdan kurabilite potensiyeli ola:1 
bir kısım hastaların (kür) şansını azaltıyor, diğer taraftan büyüif
volunı ışınlaması ile ilgili morbidite riskini artırıyor : 

Büyük volumlerin profilaktik ışınlanması için şüphesiz yük
sek enerjili ışınların kullanılması zorunludur. Burada yükse~{ vol-

. Manto - Yelek-( Fuller) Pantalon-(Kaplan) 
Ce r vik~J- Axiller - Mediastinal Pe lvik ve Paraaortik alanlar 

Şekil : 3. Loko - regional tedavi planı. 
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Şekil : 4. Total vücut ışınlaması . 
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tajla tedavi, konvensiyonel - tedaviye üstündür. Her iki tip ışm 
qualitesinin fiziksel karc:tkter farkları, bir dereceden itibaren, or
ta volum ve ortalama doz seviyelerinde, bir şey ifade etmez; Fa
k:ı..t 4000 R. ile vücudun büyük bir kısmı ışınlanacak ise, ya da bü
tün organ sistemi, ya da bu sistemin çok büyük bir kısmı ışınla
nacak ise, yüksek voltaj ışınlarının ve Co 60 ın üstünlüğü kendi
sini gösterir. Bu düşünce, yalnız klasik tümörler için değil, daha 
çok radyosensible olan lenfoma gibi tümörlerde, yani geniş bir or
gan sisteminde, süratli - dağılma istidadı gösteren tümörlerde de 
önemlidir. 

Gerçekden Co. 60 ve ı - 2 mm. Cu HVS ışınlarında, 4000 R. 
için R BE (relatif biyolojik effekt) incelenmiş ve Co. 60 da bu 
effekt daha küçükbulunmuştur. 

Ancak günlük tedavi uygulamalarında, ışınlanacak olan alan
ların total genişliği, belirli bir sınırı aşmamalıdır. Günde yalnız 
iki alandan fazla ışınlanmaması, ve günlük total uygulanan do
zun 350 - 360 rad'ı geçmemesi doğru olur. Bu hususda tavsiye edi
lebilen tedavi pJanına ait modeller I. inci panel raporunda ayrın
tılı olarak incelenmiştir (Berkman) (10). 

Yüksek voltaj ışın tedavisinde, uygulanabilecek olan çeşitli 
geometrik modeller ile, her ne kadar paralel - anterior ve posterior 
karşılıklı alanlardan ışınlanmak mümkün ise de, tedavi alanların
da (sıcak ve soğuk) spotlardan korunmak için, tek anterior - Man
to - yelek - modeli tercih edilmektedir. Anterior alanın kenarları
nı sınırlamak ve akciğeri, Larynx, submental - alan ve beyni ko
rumak için kurşun bloklar kullanılır. 

Thyroid - gland, sonradan Hondgkin infiltrasyonu gösterebi
leceği cihetle, bu organın tedavi alanına alınması doğru olur. Bu 
alanın yukarı sınırı, mandibula ve mastoid ve alt sınırı da diaf
rağma seviyesi olacaktır. Burada supra - klavikuler fossa, ve alt 
jugular zincir yeter derecede anteiror durumda olduklarından, pos
terior alana ihtiyaç yoktur. Ancak individuel olarak, mediastinum, 
axilla ve cervikal postere - lateral alanlar eklenebilir. 

Yelek tekniği, horizontal hasta pozisionunda uygulanır. Ve 
her bir rejiyon için midline - tümör - dozu, ayn ayrı hesaplanır. 
4000 rad anterior alandan verildiği takdirde, boyun ortasında ve 
supr;:ı klavikuler fossada aşağı yukarı 90 % dir; Cervikal posterior 

Panel II - ıs 
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bezlerinde profilaksi için, bu derin doz yeterlidir. Eğer definitif 
doz verilecek ise, cervikal postero - lateral alanlarını, ayrıca ışınla

mak gerekir.Mediastin ve axillaya-da, aynı suretle posterior alan 
ilave edilir. 

Lenfo-sarkoma ve giant - follikuler lenfomalarda dört hafta 
zarfında 4000 rad verildikten sonra, geri-kalan palpable lezionlara 
ilave doz uygulanır. 

Retikulum cell sarkomlarda ise 5000 rad, ya da daha fazla 
doza ihtiyaç vardır. 

Eğer tümör dozu 4500 rad'dan daha yüksek ise, medulla 
spinalis'in tedavi-alanı dışında bırakılmasına dikkat edilir. 

Waldeyer halkasının profilaktik ışınlanması için - 2500 - 3000 
rad yeterlidir. Bu doz seviyelerinde ağız kuruluğu husule gelmez 

Abdominal lenfomaların radyoterapisinde, anterior ve pos
terior paralel alanlardan ışınlama şekli pratikde yerleşmiştir. Bu 
segmental megavoltaj - ışınlamada, posterior alanda, sağdan ve 
soldan vertikal-den - 30 - derece meyil ile yapılır; Ya da açık alan
dan yapılır. Burada böbreği korumak için posterior alanda bir 
kurşun blok konulur. Bu da intravenöz urografi ile lokalize edilir. 

Anterior alan - ışınlanması ise iki, ya da açık - alan şeklinde 
yapılır. İki alandan yapıldığı takdirde, burada da vertikalden -30-
derece meyil ile yapılır; Yani alanlar birbirinden -60- derece açı 
ile ayrılmıştır. Bu taknikde Bolus - maddeleri kullanılır . 

Parallel karşılıklı alanlardan ışınlamalarda, vital dokuların 
korunması kolay değildir. Ancak, böbrekve karaciğerin, anterior 
alandan ışınlamasında, ayn bir proteksiyon tedbirine ihtiyaç yok
tur. Ancak posterior alanlardan ışınlamalarda zorunludur. 

Generalize - sensible tümörlerin tedavisi için, Manchester-de 
geliştirilen teknik, Anderson Hospital de de Co. 60 unit ile uygu
lanmıştır. Burada irradiasion için seçilmiş bulunan doku volumu, 
her gün volumun bir nihayetinden diğerine doğru hareket ettiri
len - alanlardan tedavi edilir. Bu sebeple bu tekniğe (MOVİNG -
STR1P) denilir. -Uzun dar şerit şeklince alanlardan-. Bu teknik 
geniş volumlu abdomen'e, konvensionel tekniğe oranla daha yük
sek dozun uygulanmasına imkan vermektedir. Uygun bir d i a f -
rağm a, Cobalt cihazına yerleştirmek suretiyle bu teknik müm
kündür. Bir gün anterior ve ertesi gün de posterior alanlar ışın-
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!anır. Hareketli dar şerit tekniğ·i lenfomalardan daha resistant 
olan tümörler için tavsiye edilmiştir . Burada tümör dozunun bü
yük bir kısmı, her bir şeride aşağı yukarı -12- günde verilebilir. 

Bu teknik ince barsak lenfa - sarkomlarının cerrahi reseksi
yonundan sonra, yani geriye kalan tümörlerin tedavisi için uygu
lanırsa oldukça iyi tolerel edildiği kayıt ediliyor. 

Eğer bütün adbomen'in ascit, hemorraji, ya da intestinal bir 
obstruksion ihtimali varsa, hareketli dar şerit tekniği kontr
endikedir. 

İİİ - DOSAJ PROBLEMLERİ: 

Lenfomalarda optimal doz seviyesi henüz açıklıkla bilinme
mektedir. Bununla beraber, dört haftada, her bir fokusa ortalama 
4000 rad uygulanması klasik olmuştur. 

Gerçekden Kaplan (39) (1966) kendi şahsi etüdlerine daya
narak, ve literatürü gayet geniş mikyasta ve büyük bir titizlikle 
gözden geçirerek, lokal residivin çokluğu ile, uygulanan dozlar 
arasındaki münasebetleri incelemiştir. 

Hodgkin-de residiv anlamı ile, daha evvel ışınlanmış olan bir 
bölgede tekrar lenfo - adeno - patinin meydana çıkması anlaşıicti
ğından, incelemiş olduğu vak'alarda, ilk tedavi alanında husule 
gelen residivin-de uygulanmış olan doz ile ters orantılı bulundu
ğunu görmüştür. Co. 60, ya da buna eşit enerjili Röntgen ışınla
rından haftada -1000- rad olarak -4000- rad verilmiş olan vak'alar
da, bu oranın sıfıra yaklaştığını görmüştür K a p 1 an (37). 
Bu müşahadelerinden şu sonucu çıkarmak istemiştir: 

Her hangi bir alanda, hastalığın tam temizlenme probabi
litesi, multiple alanlarda enfiltrasyon var ise, o - alanların da te
mizlenme probabilitesine bağlı değildir. Ve teorik olarak kür 
probabilitesi, sadece enfiltre olan her bir alanın temizlenmesi için 
gerekli dozun uygulanmasına bağlıdır. 

Vakıa herhangi bir lokalizasyonda bulunan lezionun temiz
lenme probabilitesi, görünüşde absolut değildir. Kür probabilitesi 
enfiltre lokalizasyonlarm sayısı arttıkça azalır. Fakat bu probabi
lite (Stade -III-) vak'alarında bile henüz yüksek olabilir Kap -
lan (38). 
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Şu halde enfiltre alanların kesin olarak bilinmesi, ve st3.de 'ın 

belirtilmesi ve her bir bölb'eye ortalama -4000- rad dozun uygu
lanabilmesi, Hodgkin tedavisinin temel dozaj prensibidir. 

4000 rad doz ile, residiv oranı sıfır noktasına yaklaşıyor, yani 
kür şansı yükseliyor ve -2000- rad doz ise asla yetersiz bulunuyor. 

E as son (14) Hodgkin hastalığında kür'ün husule geldi
ğini ispat etmek için, bahis konusu olan gruun, tedaviden son
raki survie eğrisini, genel - populasyonun, aynı yaş ve aynı cinsde 
bulunanlarında beklenen survie-eğrisi ile mukayese etmiştir (14) . 
Bu çok mantıki olan mukayese tarzı, gerçek kür'ün belirtilebil
mesi için en güzel bir kriterdir (Şekil : 2) . 

Mu s s h of f (58) da, genel olarak ilk tedavi serisinde yük
sek doz ile tedavi edilen 1958 - 1966 yıllarına ait vak'aların da % 
76 oranında tam remission elde edilebileceğini göstermiştir. Bu
rada yüksek dozun ehemmiyeti aşağıdaki tablolarda görülmek
tedir. 

Bunlardan (Tablo - I) de ışın dozlarının, her bir s t a d e için 
survie üzerinde etksini, ve (Tablo - II) de yine her bir stade için 
ışın dozlarının yüzde itibariyle survie üzerine etkisini göstermek
tedir. 

Bu halde tedavi kürü, objektif olarak 5 - 10 yıllık için düşünü
lebiliyorsa, alçak - dozdan ziyade yüksek dozu uygulanmalıdır. 

Fakat ışınlanacak volumun, daha ziyade artması halinde, dozu da 
aynı surette a z a 1 t m a k zorunluğunu kabul etmek gerekir. 

TABLO : I 

Işın dozlarının survie üzerine etkisi (HA U B R İ C H - 1952) 

Stadium 

I 

II 

III 

Odaksal tahrip dozu 
Vak'a sayısı Sürvie süresi 

(Ay) 

8 76 

17 61 

17 17 

Daha küçük doz 
Vak'a sayısı Siirv i süresi 

(Ay) 

2 29 

11 18 

16 14 



Stade 

I 

I ve II A. 

II. B. 

II ve III. 

III 

Malign Lentomada Tedavi 

TABLO: II 

Işın dozlarının yüzde itibarile survie üzerine etkisi 

Autor Doz 

Sayı 5 - yıl 

Trubestein 1956 12 2000 R. 42 % 
13 2000 R. 23 % 

V. peters (ref. 3000 - 4000 R. 77 % 
Turbiana 1965) 2500 R. 68 % 

Kaplan 1962 19 2000 - 4000 R. 79 % 
9 400 - 2000 R. 33 % 

V. Peters (ref. Yüksek doz 28 % 
tubiana 1965) Alçak doz 20 % 

Trııbestein 1956 18 2000 R. 22 % 
28 2000 R. 11 % 

V. Peters (ref. Yüksek doz 32 % 
T•ıbiana 1966) Alçak doz o% 

22(} 

Survie % 

10 yıl sonra 

57 % 
15 % 

8 % 
10 % 

18 % 
o% 

Değişik seviyelerdeki dozlarla tedavi edilen vak'alar üzerinde 
Yapılmış olan bu incelemeler, tedavi dozlarının yükselmesi ile, yüz
de itibariyle survie - oranının yükseldiği gibi, residiv sayısının da 
azaldığını göstermiştir. (Şekil : 5) de (1) no'lu eğri Fi ebe 1-
k o r n ve S c here r ve K er sten (17) (1954), (II), - No'lu 
eğri L u m m e l - M u s s h o f f v e S t a m m v e G ö s s e ı 
ve (III) No'lu eğri Kap 1 an tarafından toplum - istatistikte 
gösterilmiştir. 
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Şekıl: 5. Dozaj ve lokal residi\· arasındaki orantı. 

Yüksek dozların etkisi,_ ve tedavi sonuçları üzerindeki rolü 
ha~kında verilen hükümlerin platform'unu, terapötik imkanları
mızın bugünkü durumu ile karşılaştırmak icap ederse, bunu yu
karıda E as son (13 un (Şekil : 2) de gösterilen eğrisinde 
olduğu gibi, değerlendirebiliriz. Fakat burada en mühim kriter, 
ilk tedaviden sonra, residiv-den serbest olan intervalin, ya
ni bütün subjektif ve objektif semptomlardan azade bulunan ilk 
remission'un, tam olarak husule gelmesi, ve bu remission süresi
nin uz.un olmasıdır. 

Remission süresi şöyle değerlendirilmektedir. İlk gurupta te
davi ile tam remission elde edilen vak'alar, tam remission göster
miyen vak'alardan daha uzun müddet yaşarlar, ve tam remission 
elde edilen hasta gurubunda survie, ilk remission süresi ne kadar 
uzun devam ederse, o nispette daha yüksektir. 

Şu halde lenfo - granulomatos tedavisinde residivden serbest 
olan ara - zamanın - intervalin - uzunluğu, uygulanmış olan teda-



Maligu tenfomada 'f eduvi 231 

vi dozlarının etkililiğini göstermek için en mühim testdir. Böyle 
bir sonuç-da, her bir odağa, en uygun şekilde 4000 rad'ın uygulan
ması ile elde edilmektedir. 

Bu halde dozajın 4000 rad olarak, ortalama miktarının ehem
ıniyeti dolayısiyle, bu dozların uygulanmasına imkan verebilen, 
yüksek voltaj - tedavisi, ve hastanın gerekli tıbbi - bakımı üzerin
de de dikkatle durmak icabeder. 

Hastaların genel fizyolojik - beslenme durumlarının iyi olma
sı, ve her hangi konstitutionel semptomun bulunmaması ve has
tanın kabil olduğu kadar iyi izlenmesi ve beslenmesi gerekir. 

Çok defa olduğu gibi, ilk-süratli remission karşısında, uzak -
şehir ve köylerden gelen hastalar memleketlerine dönmekte ace
le ederler; ve yeter doz uygulanmasına da imkan vermiyebilirler. 
Hasta tedavisinde bu durum mühim bir problem teşkil etmektedir. 

Fakat şu ilginç müşahadeleri de kayıt etmek icap eder ki, 
böyle vakitsiz tedavi dışı kalmış vak'aların tekrar müracaatların
da, ortalama almış oldukları 2500 rad doza rağmen, fokal remis
sion halinde oldukları görülmüştür. Bu da 4000 rad olarak kabul 
edilmiş dozların ehemmiyetini gölgelememekle beraber, emprik 
olduğu ve radyasyon dozlarının fixe edilemiyeceği hastadan has
taya farklı olabileceği hususunda P a pi 11 on (62) un fikirleri
ni teyit etmek icap eder. Fakat kabil olduğu takdirde, emniyet 
düşünceleriyle daima 4000 rad dozun uygulanması doğrudur. 

İİİİ - KLİNİK PROBLEMLER : 

Klasik - sistematik radyoterapi sonuçlarının, muhtelif dünya 
kliniklerine göre mukayeseli olarak incelenmesi ile dikkati çeken 
bir durum ortaya çıkıyor. Klinik - stade, görünüşde aynı bulun
duğu halde, evolusionlarında, muhtelif memleketlere göre değişik 
sonuçlar gösterebiliyor. Nitekim Fransa da Leon Bernard Kanser 
Enstitüsünde c r o iz at ve P a p i 11 on (68) ve arkadaşları
nın yaptıkları istatistik araştırmaları ile, bu Enstitüde alınan so
nuçların, E a s s o n v e M m. V e r a - P e t e r s ve K a p ı a n 
gibi araştırıcıların elde ettikleri sonuçlara uymadığını görmüş
lerdir; Yani stade - durumları ve tedavi tekniği ve dozaj aynı ol
duğu halde prognos'un farklı olduğunu görmüşlerdir. 

Hastalığın böylece evolusion ve tedavi sonuçlarında görülen 



232 A. T. Berkman 

farklar için, birkaç neden düşünülmektedir. Birincisi coğrafi fak
t5rlerdir. İkincisi ise, doğrudan doğruya ilk semptom ile definiti! 
teşhis arasındaki interval'in uzunluğu, ya da lezionların initial -
lokalizasyonları arasındaki fark ile ilgili faktörlerdir. 

Hastaların uzak bölgelerden tedavi santıralarına baş vurma
ları, çok defa hastalık semptomlarının zorlamaları ile, vuku bul
maktadır. Hafif semptom veren hastalık tablolarında, vak'aların 
müracaatları gerçekten gecikmektedir. Ve ilk semptom ile, defi
nitif teşhis zamanı arasında mühim bir interval girmiş bulunuyor. 
(Birinci raporumuzda memleketimize göre bu interval gösteril
miştir.) 

Coğrafi bakımdan böyle bir mesafe faktörü şüphesiz mühim
dir, ve vak'aların hepsinin de vaktinde interne edilememesi önem
lidir. Lakin gerçek coğrafi faktörler henüz araştırma konusudur. 
Burada halk-eğitimi de ayrıca bir faktördür. Hastalığın doğal ge
lişme tipinin de bu bakımdan önemli rolü olduğunu kabul etmek 
icabeder. 

Hastalığın ganglioner ve extra ganglioner şekillerinin geliş

melerinde fark olduğu gibi, evolusion esnasında hakim syndroma 
göre hastalığın bir stade den diğer bir stad'a geçebilmesi ve hatta 
histolojik konversionu da mümkündür. 

Cervikal bir Hodgkin vak'asında tedavi ile dört yıllık bir sur
vieden sonra, yalnız hepatik şekilde bir intişar, ve diğer bir cervi
kal Hodgkin vak'asında-da tedavisinden 15 ay sonra yalnız sple
nomegali şeklinde klinik olarak anadenopatik seyreden vak'alar 
görülmüştür. Aynı suretle aşikar adenopati göstermiyen akciğerin 
parankim lenfatiğinde dağılan lenfoma şekilleri de görülmüştür 
(20). 

Böyle değişik tiplerin varlığı dolayisiyle, Hodgkin hastalığın!, 
evolusion tiplerine göre, öteden beri dört gurup'a ayırmışlardır. 

Ancak bu gruplar arasında kesin bir sınır gösterilemez. En doğru 
gruplama ( T N M ) sistemidir. Lakin ilksel mediastinal ve ilksel 
intra - abdominal malign lenfomaların bazı özellikleri olduğunu 
da kabul etmek gerekir. 

Bu vak'alarda maligne lenfomaların evolusion şekillerinin 

ehemmiyetine G i 1 bert (19) (1939) da işaret etmişti : 

ı - Orta derecede evolusion gösteren şekilleri (60 % ) . 
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Bu grup vak'alar gizli ve sessiz bir başlangıçtan sonra, evve
la rejional, daha sonra bir aktivite ve arada bir spontan remission 
ve daha sonra generalize bir şekil alabilir. Bunlar bulundukları 
rejion itibariyle, mekanik arızalar müstesna olmak suretiyle, baş
langıç devresi -2- yıl, bazan daha uzun yıllar devam edebilir. Bi
zim Hodgkin serimizde, böyle ve 3 - 4 yıla kadar uzun dalgalı sey
reden vak'alar kayıt edilmiştir. Bu vak'alar ilk stadelarde teşhis 
ve tedavi edildikleri takdirde remission ve şifa şanslan yüksektir. 

2 - Yavaş evolusion gösteren şekilleri (20 % ) . 

Bu gurup vak'alar azdır. Bunlar nisbeten selim seyrederler. 
Herhangi bir tedavi-dışı kaldıkları halde, evolusionları gayet ya
vaş vukubulur. Bizim serimizde (5-8-9-16 ve 20) yıl interval-göste
ren vak'alar kayıt edilmiştir. 

Bu vak'alarda tedavi ile kür derecesinde şifa mümkündür. 
Bununla beraber, bunların, bazan birden bire akut hal almaları 
da mümkündür. 

3 - Süratli bir evolusion gösteren şekilleri : 

Bu gurup vak'aların gelişmesi süratlidir. Bunlarda elde edi
len remission süresi de kısadır. 

4 - Akut evolusion gösteren vak'alar : 

Bunlar yüksek - ateşli, genel durumları bozuk olan vak'alar
dır; Bunlarda, visceral belirtiler hakimdir. Hodgkin hastalığı, ba
zı lenfa - sarkomalarda-da olduğu gibi, büyük bir dalak tüm5rü 
olarak meydana çıkabilir. Bunlar Stade IV. vak'alandır. Çok de
fa gebe 1 i k ile komplike olan vak'alarda böyle bir akut geliş
me husule gelebilir. 

Bu vak'alarda eğer hastalık aktif phase da ise gebeliğin son 
verilmesi endikedir. Eğer hastalık aktif stad da değilse, gebeliğin 
devamına müsaade edilebilir. Ancak gebeliğin son yarısında ço
cuğa zarar vermemek için abdorninal kavite ve pelvisin ışınlan
masına müsaade edilemez. (Vaka: 1) Proteksion tedbirleri almak 
gerekir. 

Tuberküloz ile komplike olan Hodgkin vak'alan da vardır. 
(Vak'a: 2). 

Özet olarak. I inci ve II nci stade ve hatta III üncü stade 
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Hodgkin vak'alarında uzun bir survi, yani kür mümkündür ve 
III B. vakalarına da hemen kür-dışı olarak bakılamaz. Böyle kli
nik lrnnstitutionel belirtileri olan bazı vak'alarda da kür müm
kündür, ve böyle III B. vak'alarında lokal radyoterapi için kont r -
endikasyon bulunduğu hakkında eski görüş tamamen sarsılmış
tır . 

Mühim olan vak'aların doğru olarak individualize edilmesi, 
tedavi kararının ve tedavi planının buna göre yapılmasıdır. Hodg
kin ve maliğne lenfomalarda terapötik imkanın yalnız radyote
rapide olduğu ve hiç bir vak'anın ilk stade vak'alarının paragra
nuloma-da - olsa, yalnız başına kemoterapiye hatta cerrahi teda
viye terk edilemiyeceğini kayıt etmek icabeder (Vaka 3), (Vaka 
4, 5, 6) . 

Hastalarda, en-uzun remission periodları, en müsaid şekilde 
radyoterapi ile elde edilebilir; Fakat en müsait survie ve en mü
sait sonuçlar, vak'aların çok dikkatli izlenmesi ve her hangi bir 
enfiltrasyon odağı görülür görülmez etkili radyoterapi yapılması 

ile beklenebilir. Kombine Kemoterapinium ileri vak'alarda rolü 
üzerinde dikkatle durmak gerekir. 

- 111 -

KEMOTERAP İ RADYOTERAP İ VE KOMBİNASYONDA 
PROBLEMLER 

Maliğne lenfomalarda kemoterapi ayrı bir rapor konusudur. 
Biz burada Kemoterapinin radyoterapi ile kombinasyonu üzerin
de duracağız, ve radyoterapi - yanında kemoterapinin yerini be
liıtmeğe çalışacağız . 

S 1 o an k e t terin g v e Kar n of s k y ( 40) - hastalarm 
survileri üzerinde Kemoterapinin gerçekten bir rolü olup ol
madığı üzerinde durmuştur. Burada yalnız Radyoterapi ve 
yalnız Kemoterapi ile hastalığın tedavisinde değişik sonuçların 

alınmasını, her iki terapötik ajanın, lenfogranulomatos'un hücre 
elementleri üzerinde yaptıkları etkiler arasında bir farkın mevcu
diyetine bağlamak istemişlerdir. Oysa ki Hodgkin'e özel olmayan 
lenfositler ve indiferensiye hücre - elementlerinin, küçük ışın dozla-
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rı ile, ve mutad cytostatiklerle tedavi edilebilmeleri, yanı tahrip 
edilebilmelerine karşılık, Hodgkin'e özel olan hücre elementleri re
sistans gösterdiklerinden, oldukça yüksek dozlara ihtiyaç görül
müştür. Bu son unsurların da lokal ışınlanması ile tahribi müm
kündür; Fakat cytostatikler ile hemen imkansızdır. Böyle Hodg
kin'e spesifik olan hücrelerin adacıklar halinde geri kalması, lokal 
residive sebep olurlar (17). 

Bu hususda şahsen kayıt etmiş olduğumuz bazı müşahadele
rimizi kayıt etmek isterim : 

a - Multisentrik stade - III B- Hodgkin vak'alarında, dı

şarıda ilksel olarak Kemoterapi yapılmış bulunan vak'alarda, ini
tial semptom'un görülduğ·ü rejiondaki ganglionların diğer sekun
der ganglionlara nazaran tedaviye tam cevap vermediğini, rest -
tümör bıraktığını çok defa müşahade ediyoruz. Bu vak'alarda rest 
tümörün radyoterapi ile de çok defa tamamen silinemediği görü
lüyor. Burada cytostatkin, hücrelerin populasion karakteri üzeri
ne somatik etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi vak'alarda se
kunder Hodgkin odaklarında, Hodgkin specifik olmıyan Ienfocy
ter - unsurların ehemmiyetini ,ilksel odaklarda ise, daha kronik 
evolusionu dolayısiyle Hodgkin spesifik unsurların fibrosi 'in ha
kimiyetini düşünüyoruz. Yani hücre populasionlarının kinetik 
karakteristikleri arasındaki fark ile izah edilebileceğini düşlinüyo
ruz. 

b - · Tümör kitlesinin ortasında ganglion Biopsi'si yapılmış 
bulunan vak'alarda-da insiziona-ait sikatris alanındaki bir gurup 
bezelerin ışınlara karşı refrakter kaldıklarını çok defa görüyoruz. 
Bun>.da Hodgkin spesifik hücrelerin daha ziyade gelişmiş bulun
ması ve fibrosis'in artmış bulunmasiyle birlikte, nedbe dokusu 
içinde oxygen eksikliğ'inin rolünü de düşünmenin doğru olacağı 
kanısındayız. 

Bu halde gerek cytostatik tedavi ile Hodgkin spesifik unsur
ların tamamen kaldırılmadığı, ya da cerrahi nedbenin mevcudi
yeti hallerinde, sonradan yapılacak radyoterapinin, daha intensiv 
olmasını gerektirdiği anlaşılıyor. 

Bugün pratik çalışmalar gösteriyor ki, yalnız cytostatik teda
visi ile elde edilen bir remission ile, Röntgen - terapi ile elde edi
len tam ve sürekli remission arasında büyük bir fark vardır. 
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Gerçekten He i 1 meye r (22) - Kemoterapi ile ortalama 
survie süresinin, Röntgen ışınlarına nazaran hemen yarı yarıya 
kısa bulmuştur; ve hatta r e s i d iv vak'alarında-da Kemoterapi 
sonuçları, Radyoterapi sonuçlarından daha düşük bulmuştur (Şe
kil : 6). 

0/o 100-=:-----r-----r----,-------,-----, 

o...__ __ _._ __ _ı_ __ __.'------'------~ 

2 3 4 5 
survie sülTlSi 

Şekil : 6. Değişik tedavi disiplinlerinin survi üzerinde etkisi. 
(Heilmeyer). 

Bununla beraber Lenfogranulomatose tedavisinde, Kemotera
pinin ayrı ve önemli bir rolü olduğu da şüphesizdir. Multicentrik 
infiltrasyonlar, ve organ infiltrasyonlan gösteren ve biyolojik re
aksiyonu fazla bulunan Stade -III B- ve Stade -IV- vak'alarda ol
duğu gibi, prognoz'u ağır bulunan vak'alarda, Kemoterapinin de
ğeri gerçekten büyüktür. 

T u b i ana - Be gem an - (1965) in cytostatik ile tedavi et
miş oldukları vak'aların survileri üzerine yapmış oldukları top
lam istatistik -(Natuıan ile yapılmıştır)- % 35 den daha düşük 
bulunmuştur. Bununla beraber radyoterapinin suksessif olarak 
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cyto::;tatik ile kombinasyonu halinde survie süresının iki misline 
çıkarılmasının mümkün olduğunu kayıt etmişlerdir (81, 22). 

Fakat lokalize stade -I- Hodgkin vak'alarında, kombine te
daviden mühim bir üstünlük beklenmemektedir. Stade II. B. ve 
daha ileri-stadelarda ise, makul bir kombinasyon faydalı görül
mektedir. L o k ali z e Hodgkin vak'alarında, tam bir seri radyo
terapi ve cytostatik kombinasyonu ile, yalnız rayoterapiye naza
ran daha iyi bir sonuç elde edilememiştir ( R U BİN 74 - 1968). 
P E T E R S 1953 (62). 

Bu münasebetle concurrent kombinasyon hakkında bugünkü 
konsept'i de belirtmek doğru olacaktır: 

Bu konsept ile (ajanların birlikde kullanılması için, bunların 
additif bir etkilerinin olduğu, ve normal hücrelerle malign hüc
relerin cevapları arasında çok farklı bir artışın husule geldlği), 
relatif radio - sensiblite'nin artmış olduğu düşünülür. 

Kombine tedavide öncelikle Kemoterapi endikasyonu için, 
stade ve biyolojik semptomların iyi etüd edilmiş olm:ısı gerekir. 
Loko-rejional radyoterapiden sonra görülebilen konstitutionel re
aksiyonlara ve klinik semptomlara göre Kemoterapi endikasyonu 
düşünülmelidir. Bu düşüncelerle Trachea üzerinde kompression 
yapan m::ılign lenfomalarda, ve spinal - Cord kompressionu ve ve
na - cava superior sendromu gösteren vak'alarda radyoterapiden 
evvel, alkylasyon yapan bir ajanın uygulanması tavsiye edilmiş
tir 41 - 72). 

Bu müellifler Nitrogen - Mustard'ın ödem yapmadığını ve 
hatta şişkinliği önlediğini, ve hatta radyasyonu ile husule gelebi
len iltihabi reaksiyonu izale edebileceğini kayıt ediyorlar. Fakat 
Kaplan - R o s v it (32) - J a c o b son ve R u bin (74) 
ve arkadaşları (1963) nın yaptıkları deneme araştırmalariyle, 

süratli ve yüksek dozlarda radyoterapi ve Diüretik'in V.C.S. - sen
dromu üzerine, en azından aynı derecede etkili olduğunu, ve has
tanın Nitrogen - mustard'ın sistemik-yan etkisinden de korunmuş 
olacağını kayıt ediyorlar. 

Mediastinal malign lenfomalarda ise, Nitrogen Mustard ile, 
gerekli dozaj - şartlarında olmak üzere daha süratli bir lytik effekt 
husule getirebilir, ve klinik durumu kritik olan hastalarda radyo
terapiye nazaran daha süratli palliasyon elde edilebilir (Vak'a: 4). 
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Gerçekten Hodgkin vak'alannın % 80 inde böyle bir remissi
on elde edilir. Fakat bu remission süresinin, çok kısa olduğunu 
görüyoruz. 

Bir Nitrogen serisinden sonra her hangi bir remıssıon elde 
edilemezse, hastanın tahammül edebileceği bir radyoterapi seri
sinden sonra da - cevap alınamaz. Başarısız bir radyoterapiden 
sonra verilecek Nitrogen Mustard'ın, ışınlanmış olan ganglionlar 
üzerindeki etkisi-de böyledir. Nitrogen Mustard'a cevap veren 
ganglionlar daha evvel ışınlanmamış olan, diğer lokalizasyonda
ki ganglionlardır. 

Bir Kemoterapiye karşı alınan cevabın zayif bulunduğu hal
lerde, diğer bir Kemoterapi ajanının uygulanması tercih edilir. 

Hastalığın ilk-başlangıcında başvurulan her hangi tedavi şek
linin, sonradan kullanılanlardan daima daha etkili sonuç verdi
ğini Ha 11 - O 1 son (23) (1956) da belirtmişti. 

Extra - dural infiltrasyon gösteren Hodgkin vak'alarında gö
rülen Cord - kompressionu, paraplegianın tedavisinde, kombinas
yon methodu, konkurrent tedavinin mühim bir örneğidir. 

·Eskiden paraplegianm genel olarak prognosu müsait olmadı
ğı kanısı vardı ( W e i 1 - 1931). Hemen laminektomi tavsiye edi
lirdi. Bugün böyle derhal laminektomi luzumu ile karşılaşılan 
vak'alarda, spinal - cord boyunca uzun bir alandan radyoterapi, 
ve hemen mustrad ile sistemik bir tedavi kombinasyonu ile mü
sait sonuç almak mümkündür (Vaka: 1). Bu vak'alarda nevro
lojik defisitler şu şekilde stadlara ayrılabilirler : 

1 Hasta ayaktadır, fakat nörolojik muayene ile epidural 
kompression mevcudiyeti anlaşılır. 

2 G;üçlükle ayakda durabilir ve hareket edebilir. 

3 Kapasite eksikliği, fakat hafif motör fonksiyonu vardır. 

4 Tam paraplegiı:ı. vardır. 

Böyle vak'alarda radyoterapi en mühim bir tedavi metodu
dur. Ve en zayıf nörolojik deficit gösteren vak'alarda, derhal rad
yoterapi uygulanmalıdır. Daha ciddi vak'alarda ise, tümör kontro
lüne yardım edebilen sitostatik verilir. Kilo başına 0,1 mg. bir 



Malig n Lenfomada Tcda ' i 230 

defada, veya iki müteakip günde verilir. Daha fazla nitrogen ve
ıilmesi nörolojik defisit'i artırabilir (59). 

Eğer 24 saat gibi çok kısa bir zamandan nörolojik deficit 
süratıe artarsa, derhal laminektomi yapılmalıdır. Minimal motör 
fonksiyonu gösteren hastalarda laminektomi yapılırsa complet 
p:ıralisis + 4 defisiti mucip olabilir, ve radyoterapiye başlamak 
için zaman kaybettirebilir. 

Her ne suretle olursa olsun, laminektomi yapılmış bulunan 
vak'alarda ise, Kemoterapi irradiasyon ile kombine edilmelidir. 
Ancak böyle hastalarda Kemoterapi endikasyonu, hastalığın yal
nız konstitutionel semptomlarına karşı düşünülür; Ya da ışınla
rın etkisiz kalması ihtimaline karşı emniyet tedbiri olarak mils
tard kombinasyonu uygulanabilir. 

Malign lenfomlarda cerrahi tedavi, gastro - intestinal ma1iga 
lenfoma vak'alan müstesna olmak üzere, pek az avantajlıdır. An
cak belirli vak'alarda splenektomi endikasyonu vardır. Faka t 
ameliyat edilmiş bulunan bütün lenfoma vak'alarında radyotera
pi, ve stade durumuna göre de Kemoterapi kombinasyon'..l yapılı r. 

Bu mütealalar gösteriyor ki, radyoterapi_ ve kemoterapi kom
binasyonu mühim bir gelişmedir; Ve bu gün multi - kemoterap! 
şeklinde metodlarda gelişmektedir. Fakat burada problem, bu t e
davilerin en uygun şekilde nasıl kombine edilebileceğidir. Bu d::ı 
ancak tümör kliniğinde hematolog ve radyoterapistin samimi ekip 
halinde çalışmalarıyle mümkündür. 

Bugün bütün ileri memleketlerde malign lezionların tedavi 
mesuliyetinin verilebilmesi için, cerrah, klinikçi ve radyoterapist'
ler için en az dört yıllık bir ihtisas süresi mecburi tutulm'1ktadn . 

Halbuki cytostatik ilaçlar'ı, tümörlü hastalarda kullanan 
pratisyen doktorlar için, hiç bir spesializasyon mecburiysti düşü
nülmemektedir. Zira yanlış olarak bu cytostatik ilaçlar, diğer b ctk

terist ilaçlar gibi (basit, kemoterapi-ajan) ı olarak düşünülmekte
dir. 

Bunun sonucu olarak, gerekli staj görmemiş olan doktorhr 
tarafından (aspirin) gibi sitostatikler uygulanmaktadır, ve has
talar sistemli bir tedaviden mahrum bırakılmaktadır. Kür şansı 
olan va.l~'alar bu şanslarını kaybetmektedirler. 
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VAK'ALAR: 

Tedavi kararı ve planlanması bakımından enteresan olan, ve 
text'de işaret edilmiş bulunan vak'alar, aşağıda incelenmiştir: 

VAK'A: I 

B. Pulat 27 yaşında kadın. 

Sol cervikal adenopathie dolayisiyle Deniz Hastanesine mü
racaat etmiştir (22 / XII/ 1965). Biopsisi yapılmış. (Pathol. Anat. 
3488 / 66). Lenfogranulomatose, ve Endoxan tedavisi yapılmıştır. 

Hasta bu tedaviden faydalanmadığı cihetle, 28/ VI / 1966 tari
hinde Kliniğimize müracaat ettirilmiştir. 

Klinik muayenesinde, sol cervikal ve supra - klavikuler ge
niş ganglion paketleri ve radyolojik olarak, sol hilusde ileri in
filtrasyon yapan mediastinal teşekkül görülmüştür. Hematolojik 
hususiyet görülmemiştir. 

Stade II. B. durumda bulunan hastada, bir ay zarfında con
vensionel şartlarda 3500 rad cervikal ve supra - klavikuler, daha 
sonra küçük alanda tamamlayıcı olarak 2100 rad doz uygulanmış 
ve Cobalt çalıqmağa başladığı cihetle, mediastinum'a bir ay zar
fında 3900 rad uygulanmıştır. 

24/ VIII; 19G7 de müracaatında 20 günden beri her iki alt 
extremitede 3 + deficit (hareket kapasite eksikliği, fakat hafif 
m::>tör fonksiyonu) ve uriner fonksiyonu bozukluğu husule gelmiş 
oulunduğu görülmüştür. 

Radyolojik tetkikte Dorsal VI. vertebrade kompression tespit 
edilmiştir. Ve 24/ VIII / 1967 - 6/ X/ 1967 tarihine kadar 4000 rad 
uygulanmıştır. Hasta tedaviden faydalanmıştır. Lenfografi nega
tifdj!' 

Sekiz aylık remissiondan sonra, sağ infra klavikuler göğüs 
divan infiltrasyon ve şiddetli ağn dolayisiyle total 4200 rad uygu
lanmıştır. 

Hastanın tedavisinin tamamlandığı 1968 AğLıstos ayından iti
baren, her hangi bir tümör semptomu görülmemiştir. 

1/ 0cak/ 1969 tarihinde kontrol muayenesinde hiç bir tüm'.:>r 
semptomu görülmemiş, hasta evlenm~ müsaadesi istemiştir. 

4/ I / 1969 da evlenmiştir. 
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22/ VI/ 1970 de yedi aylık normal bir çocuğu ile kontrol mua
yenesine gelmiştir, ve normal bulunmuştur. Bugün de ikinci ço
cuğunu yapmşı bulunmaktadır. 

VAK'A : II 

S. B. 18 yaşında kadın. 
Yedi aydan beri sol cervikal adeno - pathie dolayisiyle sana

toriumda anti - tuberküloz tedavi görmüş, ve faydalanmamıştır. 

Biopsi yapılmış, Patholojik anatomi bulgusu ( 4844/ 69-8 / VIII/ 969) 
Hodgkin lymphoma'dır. 
2/ IX/ 1969 da bize müracaat etmiştir (Foto - 1). 
Kan durumu hususiyet göstermiyor. Klinik stade 1. Co. 60 ile 

4225 rad uygulanmıştır (yelek modeli - profilaktik) kontrol (Fo
to - II) de görüldüğü veçhile, tam remission elde edilmiştir. Has
tada halen klinik semptom yoktur. 

A 

Vak'a: II. Uzun müddet tüberküloz adeniti olarak tedaYi 
görmüş Hodgkin vak'ası. 

A - Tedaviden evvel 
B - Tedaviden sonra 

B 

Panel Il - 15 
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Bilindiği gibi Parker serisinde Hodgkin vak'alarının 20 % 
sinde aktiv tüberküloz bulunmuştur. Halbuki diğer kanser şekil
lerinde 5,7 % dir. Fakat böyle tüberküloz komplikasyonu, onun 
nedenini açıklamaz; Bu hastalıklardan biri diğerinden evvel hu
sule gelmiş olabilir. 

Hodgkin hastalığı, retikulo endothelial sisteminde husule ge
lebildiğinden, buradaki latent, ya da gizli. tuberkulozu reaktive ede
bilmesi mümkündür. 

VAK'A: III 

S. B. 35 yaşında erkek. Asymptomatik gelişen mediastinal bir 
Hodgkin vak'asıdır. Tesadüfen yapılan radigramda mediastinurn 
anterior da sağda, muntazam - çevreli, oval - massif bir gölge gö
rülmüştür. (22/ IX/ 1952) (Şekil : 1) İngiltere'de thorakotomie 
yapılmış ve tümör extripe edilmiştir. Histolojik (paragranuloma)
dır. Postoperatif radyoterapi tavsiye etmemişlerdir. 

Vak'a: III. (Şekil: 1) Paragranuloma. - ameliyattan evvel -
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18/ XII/ 1952 de, yani üç ay sonra thorakal semptomlar dola
yisiyle yapılan radiogramda, sağ hilus de adenopathie tespit edil
miştir. Polycyklikdir. (Şekil : 2). Radyoterapi ile mediastinal rad
yolojik semptomların zail olmasına karşılık, sol sirrus costo diaf
ragmatikde parankim lezionu görülmüş, bu da tedaviye cevap 
vermiştir. 12/ V / 1954 de kontrol radiogramında tekrar lokal in
filtrasyon görülmüştür. (Şekil : 3) ve tedavi edilmiştir. 6/ XII/ 
1954 de konLrol muayenesinöe iyileşmiştir (Şekil : 4). Fa
kat pelvik ağrılar başlamıştır. Pelvik metastazlar tespit edilmiş 

6/ XII / 1954. Lokal radyoterapi ve successif olarak sanamycin ve
rilmiştir. 1955 dördüncü ayında kaybedilmiştir. 

Vak'a: III. (Şekil: 2) - Ameliyattan sonra - residiv. 
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Vak'a: III. (Şekil: 3) Lokal residiv 12. V. 54. 

Vak'a : HL (Şekil : 4) Radyoterapiden sonra 6. XII. 54. 
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VAK'A: IV 

Vak'a I. Hikmet İrikök. 52 yaşında erkek. Klinik olarak fi
evre, terleme solunum darlığı ve sol supra-da küçük bir ganglion, 
Radyolojik olarak mediastinumun yukarı ön kısmında kütle ha
linde gölge, yani bilateral mediastinal genişleme görülmüştür. Ve 
mediastinum, genel görünüşü ile şömine şeklindedir (4/ III/ 
1949) sol supra klavikulada yapılan Biopsi de histolojik H od g -

Vak'a: IV. (Şekil: 1) Chemotherapi'den evvel - Medias
tinal - Malign Lenfoma -
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k i n - Sa .. dır. 50 mg. fraksine Dichloren tatbik edilmiş ve dra
matik bir iyileşme elde edilmiştir . Bundan sonra konvensionel 
şartlarda radyoterapi yapılmış 2500 R. uygulanabilmiştir. Devam 
etmemiştir. 

15/ VI/ 1950 de kontrol radiogramında mediastinum normal 
görülmüştür. (Vak'a : IV. Şekil : 1 - 2) bir yıl sonra hastalık prog
ressiv hal almıştır. Abdominal infiltrasyon ... 

Vak'a : IV. (Şekil : 2) Radyoterapiden sonra. 
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VAK'A: V 

M.E. 50 yaşında erkek. 
1968 de sağ inguinal tümöral kitle, laparatomi ve tümör 

extripasion'u yapılmıştır. 
Hostolojik: Hodgkin granuloma - (Aynı zamanda alt dudak

ta tümör. 
Histolojik : Yassı Epithel Ca. tespitedilmiştir). 

13/ III/ 1969 - 3/ IV / 1969 arasında residiv dolayisiyle radyote
rapi yaplımıştır. -abdominal-. 

1969 da konstitutinel semptomlar dolayisiyle dışarıda, ilk de
fa, her defasında 50 mgr. olmak üzere seri halinde Dichloren uy
gulanmıştır. 

21/I/1971 de sağ alt extremite ödemi ile müracaat etmiştir. 
Lenfografide Radyoterapi sekeli tespit edilmiştir. Endoxan 

tedavisine başlanmıştır. 

VAK'A: VI 

Ü. S. Kadın 55 yaşında Prot. 17601. 
Bir seneden beri her iki cervikal ve sub mandibula tümör in

filtrasyonu. 8/ XII/1970 de müracaat etmiştir. 

Vak'a: VI. Atipik lokalizasyvnda retikulunı celi Sarkoma 
(Şekil: I a - b) Tedaviden evvel. 



248 A. T . BERKMAN 

Histolojik muayene: Retikulum Cell Sa. 

Foto-da görülen cervikal ve sub mandibuler tümör infiltras
yonundan başka palatinum Mollum-de de Waldeyer halkasında. 

infiltrasyon görülmüştür. (Foto : ı a - Foto : 1 b). 

10/ XII/ 1970 - 26/ I/ 1971 arasında 5350 rad (Co. 60) radyote
rapi uygulanmıştır. 

3/ II/ 1971 de ikinci fotoda görüldüğü veçhile tam regression 
elde edilmiştir. (Foto : 2 a - 2 b) . 

(Şekil : II a - b) Tedaviden sonra. 

ÖZET 

Malign lenfomaların tedavisinde izlediğimiz (kesin teşhis, tedavi ka
rarı, tedavi plfınlaması ve uygulaması ile, vak'aların izlenmesi ve sonçla
rın değerlendirilmesi) gibi beş phase ayrı ayrı incelenmiştir . 

I - Cerrahi, radyoterapi ve Kemoterapi şeklindeki tedavi tiplerinden 
radyoterapinin malign lenfoma tedavisindeki yeri belirtilmiştir. 

II - Radyoterapi planlanmasında klinik stade ve histolojik klassifika-
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sion ile klinik evolution ve organ infiltrat anlamları incelenmiş ve radyo -
biyolojik fenomenler gözden geçirildikten sonra radyoterapide kurabilite ve 
kemoterapi problemleri tetkik edilmiştir. 

III - Radyoterapide metodik ile ilgili problemler lokal, loko - regional 
profilaktik ve total ışınlama problemleri ve radyoterapi uygulanmasında 
mühim olarak biyolojik problemler, teknik ve sonuçlar yüksek enerjili ışın
lar ve dozaj problemler ile klinik problemler tartışımıştır. 

IV - Kemoterapi ve Radyoterapi - ve kombinasyon problemleri ince
lenmiştir. 

Ve en nihayet tedavi planlanması ve kar.arı bakımından enteresan 
olan bazı vak'aların kısa müşahadeleri ilave edilmiştir. 

V - Tedavi sonuçları bugünkü bilgilerimize göre değerlendirmek icap 
ederse; Hodgkin hastalığı ve lenfo retiküler sarkomaların başarı ile tdavi
leri mümkündür. 

Hodgkin hastalığının temel tedavi prensibi klinik endikasyonu ,-e sta
de durumlarına göre ilksel olarak radyoterapidir. Ve optimal doz yüksek 
voltaj şartlarında ortalama -4000- rad-dır. 

Kemoterapinin yalnız başına, sukesessif, ya da kombine olarak rolü, 
daha ziyade yarcllmcıdır, palliatiftir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı'nm kanser tedavisinde Expert - commite'si 1965 
de, bu hastalıklarda kabil olduğu kadar erken radyoterapi yapılması ge
rektiğini özellikle kaydetmiştir, ve Kemoterapiyi ancak belirli endikasyon
larda tavsiye etmiştir. 

Buna karşılık lökemilerin tedavisinde Kemoterapi esas disiplindir. An
cak komplikasionlarda, belirli organ enfiltrasyonlarında ve belirli endikas
Yonlarda (intermittent - radyoterapi - splenik ve lokal radyoterapi uygula
nır. Bugün multikemoterapie alanında yapılmakta olan denemeler başarı
lı görülüyor, lakin henüz istatistik etüdü verilmemiştir. 

Hidgkin tedavisi hematolog ve radyoterapistin samimi iş birliği ile ya
pılabilen bir tedavi disiplinidir. Böyle br tedav dsiplini de en uygun şe
kilde bir tümör kliniğinde uygulanabilir. Bu noktaya I. panelimizde de be
lirtmiş olduğumuz veçhile, devletin iglili makamlarının dikkatini çekmeyi 
bir görev biliriz. 

SUMMARY 

In the treatment of malignant lymphomes, five phases including definite 
diagnesis, decision for treatment, planning of treatment and applying that 
from of therapy, follow up of the patient and evaluation of therapy results, 
each have been discuassed separ.ately. 
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1. Among modalities of treatment such as surgery, radiotherapy and 
chemotherapy, the place of radiotherapy in the treatment of malignant 
lymphoma has been pointed out. 

2. In planning of radiotherapy, clinical staging, hystological classification, 
clinical evolution and organ infiltrations have been studied, after 
reviewing radiobiological phenomena, curability in radiotherapy and 
problems of chemotherapy have been discussed. 

3. In radiotherapy, problem of methods such as local, locoregional prop
hylactic or total irradiation problems and biological problems that are 
important in applying radiotherapy, technique and results, high energy 
irradiation and dosage problems and elinical problems have ali been 
discussed. 

4. Chemotherapy, radiotherapy and combination problems have been 
studied. 
As a supplement, short histories of some cases which were interesting 
both from the pointe of view of treatment planning and treatment 
decision were mentioned. 

5. If it is necessary to evaluate treatment results in the light of our 
present kaowledge, it can be sait that it is pessible to treat Hodgkin's 
disease and lympho - reticular sarcomas in a succesful manner. 
In Hodgkin's diesease, in accordance with clinical indications and stage 
conditions, the fundemental treatment principle is primarily by radiet
herapy. The optimal dosis is approximately 4000 rads administered 
under supervoltage conditions. 

The role played by chemetherapy applied singly, successiy or in com
bination is more or less secondary or palliative. In 1965 the council of 
experts in cancer therapy of the world bealth organisation especially 
urged to treat these patients by radiotherapy as soon as possible. They 
have reccomended chementherapy only within certain indications. 
On the other hand in treatment of leukemias, chemoterapy consist of 
main therapy discipline. Only in complications, in certain organ infilt
rations and within definite indications, interrnittent splenic irradiation 
and local radioterapy is exercised. At present trials carriad out in mul
tiple chemotherapy fields appear successful howevcer statistical studies 

have not been presented yet. 

The treatment of Hodgkin's diesease is a therapy discipline which can 
be applied by sincere cooperation between hematologist and radiothe
rapist Such a therapy discip!ine can best be carried out in a turnour 
clinic Having previously emphasized this point in our first panel, I find 
it a duty to draw the attention of government authorities to this matter. 
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TARTIŞMA 

Ulutin : Pratikde radyoterapiden alınan sonuçlar bildirilenler 
kadar yüksek değ·ildir. Yani, biz vakalarımızda Batı literatürüne 
yakın başarılı sonuçlar alamıyoruz. Aynı metodları kullandığımız 
halde bu oldukça düşük başarı sonuçlarını ne ile izah edebiliriz? 

Berkman: Işın tedavisinin değerlendirilmesi bir çok faktörlere 
bağlıdır. Sosyal şartlar, hastaların bir kısmım tedaviyi yanda bı
rakmasını sebeb oluyorlar. Bir müddet tedaviye geldikten sonra, 
parasızlıktan tedaviyi kesiyorlar. Bu gibi vakaların teşhisden sonra 
bir merkezde takipleri en doğru usul olsa gerek. 1965 den beri elde 
ettiğimiz sonuçlar daha evvelkilerden çok iyidir. Ayrıca tümörün 
lokalizasyonu tedavi sonuçları değ·işik olmasında etki gösteren fak
törlerden biridir. Mesela abdominal tiple mediastinal tipdeki tedavi 
sonuçları birbirinden farklıdır. 



HODGKİNİN TEDAViSİNDE YENİ GÖRÜŞLER 

VE EGİLİMLER 

Dr. Muzaffer AKSOY•, Dr. Şakir ERDEM•, Dr. Koray DİNÇOL • ve Dr. Gilnçağ DİNÇOL • 

Son bir kaç sene içerisinde malign lenfomaların ve bilhassa 
Hodgkinin tedavisine bazı yeni ilaçlar girmiş ve daha evvelce ge
niş bir şekilde denenen ajanların kullanılışında çok önemli geliş
meler olmuştur. Diyebiliriz ki son zamanlarda malign lenfomala
nn (ML) kemoterapisinde fundemantal değilse de çok esaslı şe
kilde değişiklikler yapılmıştır. 

Bu yazıdan maksat bu yeni tedavi usullerine, kısaca bir göz 
atmak ve kendi materyelimizde elde ettiğimiz sonuçları değerlen
dirmektir. 

Bugün gerek Hodgkinin ve gerekse diğer ML tiplerinin teda· 
visinde eskiden olduğu gibi tek bir ilacın yalnız başına kullanıl
ması usulü terk edilmiştir. Bunun yerine, darbe şeklinde olduk
ça kısa aralarla etki tarzları birbirinden farklı en azından 3 - 4 
ilacın beraberce tatbiki usulü ön plana geçmiştir. Bu arada teda
vinin en önemli kurallarından biri; ışın -tedavisinin Hodgkinde 
esas olduğu, 1 ve 2 nci devrelerde yalnız ışın tedavisi yapıldığı
dır. 3 üncü devrenin A tipinde de yine ışın tedavisi esastır. Kemo
terapi ancak 3 ve 4 üncü devrelerde tatbik edilir. Hodgkin teda
visinin tanzimi, hangi devrede olduğunu kesin olarak tayin etmeğe 
bağlıdır. Bu bakımdan lenfografi ve lenf bezlerinin radyo - isotop
larla incelenmesi, teşhis kriterlerinin en önemlilerindendir. Son 
zamanlarqa bu usullerin, yeterli olmadığı ve bir çok kez yanlış 
sonuçlar verdiği dikkat nazarı çekmiştir. Bu yüzden, kati devre ta
yini için laparatomi ve splenektomi yapılması ileri sürülmüş ve 
bir çok yerlerde bu görüş tarzı pratik olarak tatbike başlanmıştır. 
Bunun için bazı örnekler vermek yararlıdır. Perlin (1) arkadaşla-

• İotanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fa.killtesi, 2 nci İç Hastalıkları Kliniği, Hematoloji 
Seksiyonu, Çapa, İstanbul 
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rı Hodgkinde devre tayini için laparatominin şart olduğunu kayd 
ediyorlar. Bu araştırıcılar, lenfografi ve vena cava cavogramı bi
le reproperitoneal lenf bezlerinin hastalığa tam iştiraki hakkın
da kesin bilgi vermediklerini ve aynı zamanda laparaotomi ile ka
raciğer ve dalağ·ın hastalığa iştirakinin tayin edilebileceğini bildi
riyorlar. Yine Rakotoarimanana ve arkadaşları (2) nın 39 Hod
gkin vakasında laparatomi yapmişlar ve sonuçları şöylece özet
lemişlerdir. Lenfografi ile 2A devresinde kabul olunan 3 vaka
nın 3 üncü devrede ve yine 3A da olduğuna karar verilen 3 vaka
da, diafragmanın altında hiç bir lesyon bulunmadığı tesbit edil
miştir. Bu araştırıcılara göre her Hodgkin vakasında mutlaka la
parotomi yapılmalıdır. Şöyleki : 1 ve 2 nci devrede ışın tedavisin
den sonra ve 3 üncü ve 4 üncü devrelerde tedaviden önce Iapara
tomi tatbik edilmelidir. Ayrıca bir çok araştırıcı bu esnada splen
ektomiyi tavsiye etmektedir. Blom (3), 1, 2, 3, üncü devrede bu
lunan 12 hastada laparatomi ve splenektomi yapmış ve lenfogra
finin menfi sonuç verdiği 2 hastada laparatomide lenf bezi biyop
sisinin Hodgkin olduğunu gösterdiğini kayd etmiştir. Buna mu
kabil, lenfografide menfi sonuç alınan bir vakada karın içi lenf 
biyopsisi hastalığın bu bölge lenf bezlerini de tuttuğunu göster
miştir. Yine dalakta yapılan histolojik incelemeler, Hodgkinin 
devrelerinin değişmesine sebeb olmuştur. Blom da (3), diğer araş
tırıcılar gibi Hodgkinde, laparatomi ve splenektomiden yanadır. 
Bu araştırıcı, dalağın klinik bulguları ile histolojik inceleme so
nuçlarının korrelasyon göstermediğini bildirmiştir. 1, 2, 3 üncü 
devredeki her Hodgkin vakasının ışın - tedavisine tabi tutulması 
bir alternatif olarak alınabilirse de, bunun da karaciğer, dalak ve 
karaciğer lenf - bezlerinin histolojik incelemeden yoksun bırakma 
ve daha fazla ışınlama sakıncaları vardır. 

Kombine Hodgldn tedavisi esasları: Bilindiği gibi Hodgkinin 
erken safhasında ışın tedavisi yeterli dozda yapılırsa tam şifa hu
sule getirebilir. Diğer taraftan Hodgkinin ilerlemiş devrelerinde 
yani 3 üncü veya 4 üncü devrelerde ışın tedavisi ancak sınırlı bir 
şekilde kullanılabilir. Burada tedavinin esası kemoterapidir. Sa
yısız araştırma göstermiştirki çeşitli kemoterapötik ilaçtan Hod
gkinli hasta faydalanabilir ve hayatları uzar. Bu kemoterapötik 
ilaçların antitümoral etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunlar al
kalizan ilaçlar (nitrojen mustard, siklofosfamid v.s.) Vincea al
koloidleri, met~lhidrazine (natulan ve procarbazine gibi) derive
leri ve kortikosteroidlerdir. Bu ajanların etkileri genel olarak bir-
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birine benzemektedir. İlaç kullanıldıktan kısa bir süre sonra has
tanın klinik bulguları çok düzelir. Hatta büyük bir kısmı geçer. 
Hasta kendini çok iyi hisseder. Anatomik olarak dalak, karaciğer 
ve lenf bezleri çok ufalır. Bazen palpe edilmez hale gelir. Maalesef 
bu durum oldukça kısa sürer. Diğer taraftan bir ajana rezistans 
husule gelince, diğeri kullanılır. Bu ajanlarla tam remisyon nis
beti % 25 den azdır. Remisyon süresi 8 - 12 haftadır. Remisyon 
süresinin uzunluğu tümörün regresyon derecesine bağlı olduğu
nu Spurr ve Carbone göstermişlerdir ( 4). Akut lösemilerde, kom
bine tedavinin başarısı De Vita ve arkadaşlarının (5), Hodgkinde 
kombine tedavi usulünü kullanmalarına sebeb olmuştur. Araştı
rıcılar, 1964 - 1967 yılları arasında 3B ve 4 üncü devredeki 43 Hod
gkin hast~sını Tablo 1 deki şemaya göre tedavi etmişlerdir. İnter-

Tablo 1. De Vita ve arkadaşlarının Hodgkinin Devre III ve IV 
tinde tatbik ettikleri kombine Kemoterapi Şeması. 

Günler 

İUiç/mg/m2 

Vincristin 

HN2 

1 

1.4 

6 

2-7 8 9 14 

1.4 

6 

Procarbazine 100 ----------~ 

Prednisolone 40 

Tedavi 

yok. 

28 

Her kür arasında 15 gün ara. Böylece 6 kür. Tedavi 6 ayda tamamlanıyor. 

mitten tedavi c;ekli, vincristine, nitrojen mustard, procarbazine ve 
kortikosteroidden ibarettir. Araştırıcılar buna Kombinasyon 2 ve
ya MOPP tedavisi ismini vermişlerdir. Bazı vakalarda nitrojen 
mustard yerine, s.iklofosfamid tatbik etmişlerdir. Bu tedavide: 1 
inci ve 8 inci günlerde m2 başına 6 mg nitrojen mustard ve 1.4 
mg vincristine serumun lastiğinden yapılır. Siklofosfamid kulla
nıldığı zaman, m2 başına 650 mg injekte edilir. 14 gün, günde 150 
mg procarbazone (natulan) ; 1 inci ve 4 üncü kürlerde, m 2 başına 

40 mg prednisolone verilir. 14 günlük tedaviden sonra iki hafta 
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ara verilir. Bundan sonra kan değerleri uygun ise tekrar ikinci 
küre geçilir. Böylece 6 kür yapılır. İlk tedavi klinikte yapıldığı 
halde sonraki kürler, poliklinikte takip edilir. De Vita ve arkadaş
ları (5) her kürden sonra böbrek fonksiyonlarının incelenmesini 
tavsiye ediyorlar. Tedavinin takibi kan sayımlarının bilhassa lö
kosit ve thrombosit, belirli aralıklarla tayini ile temin olunur. De 
Vita ve arkadaşlarına göre kemik iliği depresyonu halinde ilaç
ların miktarı Tablo 2 ye göre ayarlanır. Araştırıcıların 43 hastasın
da ortalama 3 ayda tam remisyon elde olunmuştur. Bu da tedavi
nin kesiminden sonra 29 - 42 ay sürmüştür. Vakaların % 51 in
de ortalama ı 1 ay sonra nüks gözükmüştür. Tam remisyon gös
termiyen vakalarda, ortalama yaşama süresi 20 aydı. Remisyona 
giren 35 hastadan 27 si hala sağ olup, ı 7 si hala remisyon halin
dedir. Vakaların % 63 ünde 4 senelik bir yaşama süresi tespit edil
miştir. Yan bulgu olarak kemik iliği depresyonu ve lökopeni ön 

Tablo 2. De Vita ve arkadaşlarının Hodgkinin IlI ve IV. devre
sinde tatbik ettikleri Kombine Kemoterapi tedavisinde 
husule gelen kemik iliği depresyonu halinde ilaç şema
sında yapılacak değişiklikler . 

Yeni bir Kür Başlangıcında 

Lökositler : 

> 4,000 

3,999 - 3,000 

2,999 - 2,000 

1,999 - 1,000 

999-0 

Thrombositler Yeni Bir Kür 

Başlangıcında : 

> 100,000 

50,000 - 100,000 

< 50,000 

İlaç Dozlarının Yeni Miktarı : 

Bütün ilaçların % 100 ü 

Vincristin % 100, HN2 % 50 
Procarbazine % 50. 
Vincristin % 100; HN

2 
ve 

Procarbazine % 25 i. 
Vincristin % 50, HN

2 
ve 

Procarbazine % 25 i. 
İlaç kesilecek. 

Bütün ilaçların % 100 

Vincristin % 100, HN2 ve 

Procarbazine in % 25 i. 
İlaç kesilecek. 
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plandadır. Ayrıca bu tedavi süresinde nörolojik komplikasyonlar 
gözükmüştür. Bu tedavide 2 vaka, biri bağırsak diğeri akciğer nek
rozundan vefat etmiştir. Tedavi esnasında hastalığın nüks ettiği 
şüphe edilirse, vincristine yerine vinblastine veya BCNU (1,3 Bis 
2 chlorethyl 1-nitrosourea) kullanabilir. Remisyona girince yine 
eski tedavi şekline geçilir. 

1967 de J. Bernard ve arkadaşları (6) De Vita ve arkadaşla
rının bu tedavi şekline uygun bir tedavi şeması bildirmişlerdir. 
Diğer taraftan Nichelson ve arkadaşları (7), bu tedavi şekline ben
zeyen yalnız, vincristine yerine vinblastine konan bir tedavi şe
ması teklif etmişlerdir (Tablo 3). Scott ve arkadaşları bu kom
bine tedavi usulünü 52 hastada kullanmışlar ve sonuçlarını bil
dirmişlerdir (8). Bu hastalardan 7 si 2 nci, 15 i 3 üncü ve 30 u 
4 üncü devrede idi. Hiç tedavi görmemiş 26 vak'adan 18 ine 
tam remisyon, 5 inde kısmi remisyon elde olunmuş ve 3 ünde hiç 
cevap alınmamıştır. Daha evvelce tedavi görmüş 26 vakadan an
cak 5 inde remisyon tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Fairly in Hodgkinin III ve IV devresinde tatbik ettik
leri kemoterapi şeması (dörtlü kemoterapi) . 

Prednisolone 

Procarbazine 

Nitrojen Mustard 

Vinblastine 

40 mg Ağızdan Hergün, 14 gün 

100 mg/ m2 » » 

6 mg/ m 2 İntravenöz 1 inci 8 inci günler 

10 mg » 1 » 8 » 15 inci günler 

Her kür arasında 3 - 4 hafta aralık verilecek. Bir tedavi 6 kür. 

Diğer taraftan Kühböck ve arkadaşları (9) polikemoterapi is
mini verdikleri bir kombine usulü bildirmişlerdir. Bu tedavide, 
metilhidrazine, siklofosfamide. 6 merkaptopurin. methotrexate, 
blastine, 5-fluoro-uracil, belirli aralıklarla kullanılmaktadır (Tab
lo 4). ML lı 28 hastada, % 95 nisbetinde ve 2 hafta ile 20 ay ara
sında süren bir remisyon elde olunmuştur. 
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Tablo 4. Kühböck ve arkadaşlarının Malign Lenfoma tedavisinde 
kullandıkları Polikemoterapi. 

Gün 
tıiiç nevi 1 2 3 4 5 6 7 

Siklofosfamid 200 - 500 mg + + + 
6 PM 50 - 150 mg 

Methotrexate 5 mg im + + 

Vinblastine 5 mg + 
5-Fluorouracil 250 mg + + + 
Natulan 125 - 250 

1 - 6 Kür. Ortalama 2.5 kür. 
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Bu yazıda klinik ve hematolojik bulguları bundan önceki ya
zıda (10) özetlenen 100 Hodgkin vakasmda kombine tedavi dı
şında, ışın ve kemoterapötik ilaçlarla elde olunan sonuçlarla, bir 
kısmı poliklinik hastası olan 16 Hodgkin vakasında De Vita ve 
arkadaşları ve Nichelson ve arkadaşları (5, 7) tedavi şemaları ile 
kaydedilen kısmi sonuçlar bildirilecektir. 

METOD ve MATERYEL 

100 Hodgkin vakasının klinik ve hematolojik bulguları daha 
evvelce bildirilmişti. 16 poliklinik hastasının bazı klinik, hema
tolojik ve patolojik bulguları Tablo 5 de özetlenmiştir. 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

% 49 unun 4 üncü ve % 34 ünün 3 üncü devrede olduğu (top
lam % 83) 83 vakada kemoterapi ve ışın tedavisinin kısaca sonuç
ları şöyledir: 3 üncü devrede bulunan 18 hastayı evvela 50 - 60 
ıng Dichloren tedavisinden sonra ışın tedavisi tatbik olunmuştur. 
Bunlardan 9 unda 2 - 3 ay arasında değişen bir remisyon elde 
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Tablo 5. Son 6 ay zarfında tatbike başladığımız De Vita ve ark. ve Fairley 
ve ark. kombine tedavi usulü ile 16 Hodgkin vakasında elde ettiğimiz sonuçlar 

Vaka 
No. 

Yaş Cins Devre Lenfadepati 

(M.D.) 55 E 

2 (Y.İ.) 27 E 

3 (N.G.) 47 E 

4 (E.K.) 19 E 

5 (Ş.Ç.) 20 K 

4 

3 

4 

3 

4 

Ing. 

Cer. 

ax. 

Med. 
ax. 
Cer. 
paraor. 
Cer. 
ing. 

Organ. buıgu 

Leukemia 
cutis u. 

Pruritus 
ateş 

Hepato
spl. 
Pel - Ebstein 
ir. ateş 

Hepato
spl. 
böbrek? 

6 (M.Ç.) 45 E 3 ? Generalize ad. Akciğer 

7 (A.Ç.) 48 E 

8 (H.Y.) 27 E 

3 » 

3? Cer. 
4? paraaortal 

9 (M.K.) 26 K 4 
10 (İ.0.) 26 E 3 
11 (M.D.) 48 E 4 

12 (Y.A.) 31 E 4 

13 (M.A.) 22 E 4 

14 (M.G.) 32 E 3 

15 (C.I.) 39 E 4 

16 (C.K.) 72 E 4 

Gen. ad. 
» 

Gen. ad. 

Cer. 

Gen. ad. 

cer. ax. 
hepatospl. 

Abdominal 

» 

üst lob? 

Tonsilla 

Karaciğer? 

Kemik 
Mitral St. 
Karaciğer 

Akciğer 

Karaciğer 

Splenektomi 

Karaciğer 

Kan buıg. 

Eosino. 
a. ürik 
art. 
Eosino. 

Lenfopeni 

Lökositoz 
» 

Lenfopeni 

Lökositoz 

Lenfopeni 
» 

Lenfopeni, 
thrombopeni 

Lenfopeni, 
thrombopeni 

Lenfopeni, 
anemi 

Lökopeni 

cer : Cervikal. Ax. : Axillar. İng : İnguinal. Ad. : Adenopati. Hodgk. : 
Hodgkin. S.: Sene. İr.: Jrregular. Diki.: Dlchloren. 
Eııd.: Eondoxan. Med.: Mediastınal 
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olunmuştur. 3 ünde hiç bir sonuç alınmamıştır. 5 hasta da tedavi
den kısa bir süre sonra komplikasyonlardan vefat etmişlerdir. Bun
lardan birinde kortikosteroid tedavisine bağlı bağırsak perforas
yonu ölüm sebebi idi. Nükslerden sonra ışın tedavisi veya kemo
terapi tekrarlandığı zaman ekseriya remisyonların kısa sürdüğü 
tespit edilmiştir. 

4 üncü devredeki 49 hastanın bir kısmında başlangıçta yal
nız kemoterapi yapılmış ve hemen daima bu maksatla Dichlorenle 
başlanmış sonra diğer ajanlara geçilmiştir. Chlorambucil, siklo
fosfamid, vinblastine, metilhidrazin, degranol gibi. Kan durumu
nun müsadesine ve eldeki imkanlara göre bu ilaçlar birbirinin pe
şinden kullanılmıştır. Bu tedavi esnasında 11 hasta vefat etmiş ve 
7 vakada kısmi bir remisyon husule gelmiştir. 2 hastada hiç bir 
etki gözükmemiştir. Bazı vakalarda kemoterapiden sonra ışın te
davisine geçilmiştir. Genel olarak bu devrede ışın tedavisi has
tanın durumunu kötüleştirmekten başka hiç bir sonuç vermemiş
tir. Bir kemoterapötik ilaç nekadar az kullanılmış ise etkininde 
okadar süratli ve remisyonunda okadar uzun sürdüğü tespit edil
miştir. 

16 vakada De Vita ve arkadaşları ve Nichelson ve arkadaşla
rının (4,6) kombine tedavi usulleri denenmiştir. Bu 16 vakadan an
cak birinde tedavi tamamlanmıştır. Diğerleri hala tedavi altın

dadır. Tablo 5 den anlaşılacağı üzere vakaların 15 i erkek, 1 i ka
dındı. Yaşları 19 - 72 arasında değişiyordu. 9 u 4 üncü, 5 i 3 ün
cü ve 2 side 3 veya 4 üncü devrede idiler. Bu vakalardan tedavisi 
tamamlanan 1 ve 3 üncü kür tatbik edilen 3 vakada tam remis
yon elde olunmuştur. Tedavide bulunan 5 vakada çok düzelme, 
4 vakada hafif düzelme tespit edilmiştir. Bir vaka tedaviyi yanda 
bırakmıştır. 3 vakada bir etki tespit edilememiştir. Bu vakaların 
4 ünde De Vita ve arkadaşları ve 12 sinde Nichelson ve arkad3.§
ları tedavisi denenmiştir. Tedavinin tamamlanmadığı bu vakalar
da remisyon süreleri ve sonuçları hakkında kesin bir şey söyle
mek mümkün değildir. Buna rağmen bu 16 vakadaki ilk sonuç
lara göre kombine tedavi şeklinin eski tedavi tarzına göre çok iyi 
sonuçlar vermesi mümkün olduğunu şimdiden söylemek müm
kündür. 
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ÖZET 

1. Bu yazıda yeni kombine Hodgkin tedavi usulleri etraflı olarak 
anlatılmıştır. Ayrıca, Hodgkin tedavisinde devrelerin tayinin
de laparatomi ve tedavide splenektomi problemleri üzerinde 
durulmuştur. 

2. 3 üncü ve 4 üncü devrelerde bulunan 83 Hodgkin vakasında 
eski usulle yapılan kemoterapi ve ışın tedavisinin yetersiz so
nuçları bildirilmiştir. 

3. De Vita ve arkadaşları ve Nichelson ve arkadaşlarının kombine 
tedavi usulü tatbik edilen 16 Hodgkin vakasındaki ilk sonuç
lar bildirilmiş ve bu usullerin eski metodlardan çok üstün ol
duğu kaydedilmiştir. 
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TARTIŞMA 

Bilge: Aksoy'un teşhis için laparatomiyi tavsiye etmesi ben
ce her ameliyatın bir riski olması ve hastaya mali bir külfet yük
lemesi bakımından sakıncalı görüyorum. 

Aksoy: Ben laparatomi ve aynı zamanda splenektomi yapıl
masını Hodgkinli vakalarda yararlı olduğu kanısındayım. Dala
ğın hastalığın abdomende yayılışında ekseriya ilk odak olduğu 
gösterilmiştir. Ayrıca, meydana çıkabilecek hipersplenismde ke
mo-ve ışın tedavisinin etkisini azaltabilir. Bu suretle bu da önlen
miş olur. Teşhis bakımından faydalarına daha evvelce dokundu
ğum için, bunları hatırlatmakla yetiniyorum. 



RADYOTERAPiDE KULLANILAN IŞINLARIN VE RADYOTERAPi 

METODLARININ SEÇİLMESİ 

Dr. Adnan BUDARAS • 

1 - Çeşitli radyasyon enerjilerinin biyolojik etki mekaniz
ması aynıdır. İster korpusküler (alfa, befa ışınları, nötronlar), is
terse elektromanyetik (alçak, orta, linear accelator, Betaron Rönt
gen ışınları, gama ışınları) olsun, bunların medium'un atomlarile 
olan interaction'u neticesinde I o n i sa s y o n o n meydana çıkar 
ve bu da biyolojik etkiyi yapan tek olaydır. 

Çok daha mühim olan diğer biyolojik ve fizik faktörleri, iyo
nizasyondan doğan direkt ve endirekt etkileri şimdilik bir tarafa 
bırakırsak, radyoterapide tedavi edici olma bakımından bu ışın
ların birbirine üstün olduklarını, mesela süpervoltajın diğer rönt
gen tedavilerine üstün olduğunu zannetmek yanlıştır. Bu bakım
dan, tamamen teknik ve mesleki olan bir seçmeyi radyoterapöte 
bırakmak gerekir. Hastaların şu veya bu ışınlarla tedavi edilme
sini istemekten vaz geçmelidir. 

2 - Işınların iyonizasyon meydana getirme güçleri, korpüs
küler iseler taşıdıkları yükün karesile veya elektrik bakımından 
nötr iseler, kütle ve süratlerile orantılıdır. Fakat bu çeşit ışınlar 
medium'a girişlerinden itibaren kısa bir mesafe sonra enerjilerini 
tüketirler, yani, etkileri yüzeyseldir. Elektromanyetik ışınların bu 
güçleri daha az olmakla beraber bunlar, çok daha derinlerde etki 
yapma özelliğindedirler. 

3 - Işınların enerjilerinin bir kısmı iyonizasyon meydana 
getirmek için dokularda sarfedilir, diğer kısmı diğer bir enerji şek
linde veya aynen medium'dan süzülüp geçer. 

Bir uzunluk birimi olarak kabul edilen (µ. = 10-4 cm.) de bı
rakılan enerji miktarına Enerjinin Çizgil Dönüşümü (Linear 
Energy Transfer = L.E.T.) denir. Radyasyon yapan enerjilerin 
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her bırınin ayrı bir L.E.T.'i vardır. Mesela, yüksek voltaj veya sü
pervoltaj.da bu artmaz bilakis azalır. 

Son otuz yıllık radyobiyolojik araştırmalar göstermiştir ki 
belli bir biyolojik etkinin meydana çıkması için lazım gelen to
tal doz (Birim doku içinde absorbe edilen enerji miktarı) sabit 
değildir. L.E.T. ile değişir. Mesela 200 Kvp. ile elde olunan rönt
gen ışınları ile (a) total dozda belli bir biyolojik etki elde edilmiş 
ise, başka bir ışınla, örneğin C0.60 ın gama ışınlarile ayni etki
yi elde etmek için (a) total dozundan başka bir doz verilmesi ge
rekir. 

Eskidenberi iyice incelenmiş olduğundan 200 Kvp ile elde 
olunan röntgen ışınlarının L.E.T. ine göre diğer ışınların nisbi 
biyolojik etkileri (Relatif Biyolojik Efekt = R.B.E.) hesaplanmış-

100 
tır. C060 ın gama ışınları için : R.B.E. C060 = 

125 
= 0,80 

dir. Daha açık bir deyimle, 200 Kvp röntgen ışınlarile 5000 radda 

elde olunan bir etkinin aynını elde etmek için X 

== 6250 rad total doz vermek gerektir. 

5000X125 

100 

4 - Yukardaki bilgilerin yanında ve bunlardan çok daha 
mühim olan diğer faktörleri de radyoterapöt göz önünde bulun
durmak mecburiyetindedir. Leziyonun yeri, derinliği, ışınlannn.
sı gereken alanlar, leziyonun radyosansibilite ve radyokürabilite
sini göz önünde bulundurarak vereceği total doz ve bunun, opti
mum doz - zaman ilişkisine göre günlük dozlara bölünmesi, te
davi edilen leziyonun homojen şekilde ışınlanması yani bir kıs
mının az, bir kısmının gerektiğ·inden fazla doz almaması (izodoz 
eğrileri), ışınlanan bölgede, leziyonla beraber ışınlanmasından ka
çınılamıyan sağlam dokuların korunması, bölgesel ve genel reak
siyonlar v.b. 

Radyoterapöt bütün bu bilgileri ve faktörleri göz önünde bu
lundurarak hastasına en uygun araç ve gereçlerle ve tecrübesine 
dayanarak çeşitli radyoterapi metodlarından birini seçer, tekba
şına bunu veya diğer palyatif tıbbi tedavi metodlarile beraber uy
gular. 
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Lenfomalarda me.diasten tazyikinde tedavi 

Dr. Adnan BUDARAS 

Thorax içi lenfomalarda, tecrübelerimize göre, genellikle me
diastinal tazyik (Vena cava superior sendromu V.C.S.S.) sık ola
rak görülmez. 

Neoplazik leziyonlarda bu sendrom, vena cava supeıior üze
rine tazyik veya onun infiltrasyonu (Thrombosis) neticesinde hu
sule gelmektedir. Carcinoma'larda daha sık olarak gördüğümüz 
V.C.S.S. unun lenfomalarda daha seyrek olarak görülmesine se
bep, herhalde, yumuşak olan tümörün tazyikle bu sendromu hu
sule getirememesidir. Lenfomaların ilerlemiş devresinde infiltras
yon yolile bu sendrom ortaya çıkabilir. 

Hasta ve tedavi eden hekim için çok sıkıntılı olan bu gibi du
rumlarda, tecrübelerimize göre, en iyi tedavi şekli şöyledir: 

Hastaya derhal oksijen verilmeye başlanır. Evvela hastada 
böbrek yetmezliği olup olmadığı araştırılır. Yoksa tek bir injeksi
yon şeklinde civalı (1 anıp. Novurit) diüretik yapılır ve arkasın
dan ağızdan diğer diüretiklere geçilir. Bu tedaviye muhakkak bir 
sitostatik eklenmelidir. Biz kliniğimizde Nitrogen Mustard'ı (Di
chloren) tercih ediyoruz. Kilo başına 0,6 mg. olarak hesaplanan 
total dozu dörde bölüp hergün dörtte birini İ.V. olarak tatbik edi
yoruz. V.C.S.S. da azalma olur olmaz da radyoterapiye geçmek 
gerekir, çünkü elde olunan palyasyon kısa sürelidir. Radyoterapi 
ile olan palyasyonun çok daha uzun süreli olduğu genel kanıdır. 
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ALANLARININ SEÇiMi VE ALINAN SONUÇLARA ETKİSi 

Prof. Dr. Reha UZEL • 

Hodgkin hastalığında bu günkü yolla tedavi şekilleri ve alı
nan sonuçları değerlendirebilmek için bu hastalığın tedavisinde 
radyoterapi metodlarının tarihçesine bir göz atmak faydalı ola
caktır. 

Radyoterapinin hodgkin hastalığının tedavisinde kullanılma
sına 1902 yılında Pusey (12) tarafından başlanmıştır. 1920 yılı

da kadar ya bütün gövdeye küçük haftalık dozları uzun süre ver
mek yada hastalık odaklarını tek, büyük bir dozla ışınlamak me
todları kullanılmakta idi. O zamanki cihazlar ile, bu metodla kö
tü neticeler ve fazla oranda komplikasyonlar ortaya çıkmakta idi. 
1920 den sonra, 1945 e kadar ya bütün gövdeye günde 30 R ver
mek suretile 250 R ye çıkmak, yada vücudu segmentler şeklinde 
ışınlama metodları kullanıldı. Segmentler halinde ışınlamada üç 
ayrı teknik tavsiye edilmiştir. 

1 - Yalnız hastalık belirtileri gösteren bölgeye, normal len
fatikleri koruyarak, günlük 50 - 80 R derin doz vererek total 700 
R ye çıkmak ve alanların 800 cm2 yi geçmemesine dikkat etmek. 
Bu metod 1935 yıllarında Schwartz tarafından kullanılıyordu. 

2 - 1923 yıllarında Chaoul ve Lange tarafından tavsiye edi
len bir metodta ise, bütün gövde ön ve arka ikişer büyük seg
mente ayrılarak, her gün bir alana % 10 HED vermek sureti ile 
total % 60 - 80 HED ye çıkmak yoluna gidilmiştir . 

3 - 1939 da Gilbert (4) tarafından tavsiye edilen ve mo
dern metodlarm esasını teşkil eden metodda ise hastalık bölgele
rinin dışındaki bölgeleri de içine alan ve hastalığın genel belirti-

• İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakiiitesi Radyotertıpi Kürsüsü, Çapa, İstanbul 

- 273 -

Panel rr - ıs 



274 R. Uzel 

!erinin tedavi esnasında düzelmediği hallerde daha uzak bölge
lerin de tedaviye alınması öngörülmekte idi. Bu metodda her iki 
supraklaviküler, aksilla alanları önden, mediasten ve dalak, ön, 
arkadan, inguinal bölgeler dahil bütün abdomen iki geniş ön 
alandan ve abdominal, paraaortik ganglionlar iki dar arka alan
dan ışınlanmakta, her bir alanda günde 250 R cilt dozundan 15 
günde ve derinde 500 R toplanması sağlanmakta idi. Eğer has
talık ·tamamen kaybolmazsa 6 haftalık aradan sonra bu kür tek
rarlanmakta idi. 

1945 de Desjardins (1) alanlar yönünden Gilbert'in metodu
na çok benzeyen fakat teknik şartları değişik olan bir metod tav
siye etti. Ontario Cancer Institute de bu metodun benzeri bir me
tod kullanılmaya başlandı. Bu metod ile Gilbert'in kullandığı alan
lara 400 K.V. lik cihazlarla lenfatik sisteme 800 - 1500 R, hasta
lık belirtileri gösteren bölgelere ise 4500 R'ye kadar çıkan dozlar 
verildi. 1953 yılından sonra ise bu enstitüde kobalt cihazının kul
lanılmaya başlanması ile dozlar hastalık bölgelerinde 3 haftada 
350 rad, diğer bölgelere iki haftada 2000 rad ve paraaortik gang
lion bölgelerine 3000 rad şeklinde değiştirilmiştir (10). 

Gilbert ile başlayan modern çalışmalar 1960 yılından sonra 
meyvalarını vermeye başlamış ve hodgkin hastalığı anlayışında 

ve tedavisinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. 1963 yılında 
Easson (2) hodgkin hastalığında şifa sağladığı vak'aları yayınla
mış, arkasından Scheer (16) stage I lenfomalann lokal tedavisin
den sonraki gelişmelerini inceleyerek, residivlerin muayyen bir yol 
izlediklerini ve genellikle tedavi edilen bölgenin sınırlarında be
lirdiklerini göstermiştir. Peters (10) klinil: hastalık belirtilerinin 
görülmediği lenfatik zincirlerine yapılan profilaktik radyoterapi
nin verdiği üstün sonuçları bildirmiş, aynı zamanda Kaplan (6) 
hodgkin hastalığında tümorisid bir ışın dozunun bulunduğunu, 
4000 rad ne hodgkin infiltrasyonu gösteren lenf bezelerinin büyük 
çoğunluğunu ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu göstermiş
tir. Rosenberg ve Kaplan (13) Hodgkin hastalığının yayılmasın
da intizamlı bir ilerlemenin mevcut oluşunu göstererek, hastalı
ğın hiç olmazsa vak'aların büyük çoğunluğunda unif okal başla
dığını iddia ederek Easson'un hodgkin hastalığının kürabl oldu
ğu beyanını desteklemişlerdir. Kaplan (7) Stanford Üniversitesin
de kullandığı genişletilmiş alanlardan radyoterapi tekniğini tav
siye etmiştir. 
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MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ VE EN UYGUNUNUN SEÇL\tl 

Hodgkin hastalığının erken safhalarında kür elde edilmesi, kafi 
ışın dozu ve uygun alanlardan yapılacak ışınlamaların kürü sağ
layabileceği ortaya çıktıktan sonra en iyi doz ve tedavi alanı se
çimi sorumluluğu daha kuvvetle hissedilmektedir. Bu bakımdan 
modern tedavi tekniklerini ayrı ayn incelemeye girmeden önce: 
hodgkin hastalığının radyoterapisinde karşılaştığımız başlıca prob
lemleri ve bu durumlarda kullandığımız terimlerle anlatmak is
tediklerimizi açıklamak istiyorum. 

Hodgkin hastalığının radyoterapisinden sonra hastalarda iki 
türlü gelişme beklenebilir. 

1 - Hasta hiç bir hastalık belirtisi göstermeden yaşamaya 
devam eder. 

2 - Hastalık belirtileri tedaviden bir süre sonra ortaya çık
maya başlar. 

Hastalık belirtileri ile kastedilen durumlar şunlardır : 

a) Hakiki residiv : Hastalığın ilk belirtisi olarak tedavi ala
nı içersinde ganglion büyümelerinin görülmesidir. Alçak dozlar ile 
yapılan radyoterapiden sonra tedavi alanı içersinde tekrar gan
glion belirmesi doğrudan doğruya dozun yetersizliğine bağlanabi
lir. 3500 - 4000 rad gibi dozlar verildikten sonra ortaya çıkan re
sidivlerde ise ya radyorezistansı yada tedavi edilmemiş diğer has
talık odaklarından olan yayılmayı düşünmek gereklidir. 

b) Sınır residivleri : Yeterli şekilde tedavi edilmiş olan alan
ların diagrafmın aynı tarafındaki sınırında yada çok yakınında 
hastalığın ortaya çıkmasına denir. Bu şekildeki residiv hastalığın 
lokal genişliğinin iyi tayin edilemiyerek tedavi alanlarının seçi
lişine bağlanabilir. Yelek ve tersine Y şeklinde alanların birbiri 
arkasına kullanıldığı durumlarda böyle residivlerin çıkması, tek
nik hata, radyorezistans yada tedaviye girmemiş hastalık odak
larından tümör hücresi migrasyonuna bağlanabilir. 

c) İlerleme : Hastalığın evvelce tayin edilen bölgeden uzak 
ve hiç tedavi görmemiş bölgelerde yeniden ortaya çıkmasıdır. Has
talığın bu şekilde ilerlemesi teşhis metodlarının yetersizliği ne
deni ile tedaviden önceki hastalık yayılma bölgelerinin layıkı ile 
tesbit edilememiş olmasına bağlıdır. 
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d) Yayılma: Kemik iliği, karaciğer, akciğer, kemik v.s. gi
bi organların hastalık tarafından işgal edilmesine denir, ve lenf 
sistemi dışında da hastalık bulunduğunun işaretidir. 

Bu terimler öteden beri radyoterapi sonunda karşılaştığımız 
durumları ifade etmektedir. Fakat dikkat edileceği gibi, tedavi 
tekniklerinin değişmesi ile bu terimleri de değiştirmek gerekecek
tir. Örneğin; birbirini takib eden segmental tedavide, alanlar bir
birleri ile devam ettiği için aralarında hakiki bir sınır kalmamak
tadır. Bu durumda ortaya çıkan ve sınır residivi terimine uyan re
sidivlerin başka bir terimle adlandırılmaları gerekecektir. 

Hodgkin hastalığının bu günkü radyoterapisinde değişik el
lerde kullanılan teknikler şöyle özetlenebilir: 

1 - Hastalığın lokalize olduğu bölgenin yalnız lezyona uyan 
büyüklükteki bir alandan ışınlanması. 

2 - Hastalığın lokalize olduğu bölgenin lezyon sınırlarını cö
mertçe taşan alanlardan ışınlanması. Easson tarafından muvaf
fakiyetle kullanılan bu metodda klinik olarak tesbit edilebilen 
hastalık sınırları her istikamette 7 - 8 cm aşılmaktadır. Bu tek
niğe büyük alan tekniği denilmektedir. 

3 - Diagfragmın lezyonun bulunduğu tarafındaki lenf atik 
sistemin tümünü içine alan alanlardan yapılan ışınlanma. Bu tek
niğe genişletilmiş alanlardan radyoterapi denilmektedir. Bu tek
nikte, diafragm üstü bölgesi için M harfine benzeyen, yelek şeklin
deki bir ön alan ve ona uyan arka alanlar kullanılmaktadır. Böyle
ce, servikal, supraklavikuler, aksiller ve mediastinal lenfatikler 
ışınlanır. Diafngm altı bölgesinde ise tersine Y şeklindeki, önlüğe 
benzeyen alanlardan, paraaortik, iliak ve inguinal lenfatikler ön 
ve arkadan olmak üzere ışınlanırlar. Bu alanlara sol hipokondr 
bölgesine doğru çıkıntı yaparak dalağı ışınlayan bir alan ilave 
edilir. Bu alanlar, Peters (11) ve Kaplan (8) tarafından başarı 

ile kullanılmaktadır. 

4 - Yukardaki paragrafta bahsedilen alanların birbiri arka
sına segmental şekilde ışınlanması sureti ile bütün lenf atik siste
min en sık musab olan kısımlarının radyoterapisi. Bu tedaviye se
anslar halinde segmental ışınlama demek doğru olacaktır. Son yıl
larda Kaplan tarafından tavsiye edilmektedir (8). 
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5 - Bütün gövdenin geniş alanlardan nisbeten düşük doz
larda ışınlanması. Bu teknik Hynes (5) tarafından tatbik edil
mekte ve iyi sonuçlar zikredilmektedir. Keza, bütün gövdenin yü
rüyen şerit (moving strip) tekniği ile ışınlanması da denenmek
tedir. Bu sayede bütün vücut lenfatiklerini ışın alanı içine ala
bilmek mümkün olmaktadır. 

Birinci maddede kaydedilen tedavi tarzı eski tradisyonu terk
edemeyen müesseselerde kullanılmaktadır. Genellikle bu tedavi 
tarzını uygulayan merkezler, bu alanlarla beraber düşük dozlar 
da vermektedirler. Bu tedavi tarzı palyatif tedavi anlayışına uy
gun olup, daha ziyade hodgkin hastalığının multifokal olduğuna 
inanan ve lokal tedavi araçları ile kür elde edilebileceğini kabul 
etmeyen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Uygulama alanı git
tikçe daralan ve bu günkü anlayışa uymayan bu şekildeki tatbi
kat üzerinde durulmayacaktır. Keza 5 inci maddede bahsettiğimiz 
tedavi şekilleri bir kaç müessesede ve az sayıda hasta üzerinde 
denenmiş olduğundan henüz tartışılması için zaman gelmemiştir. 
Bu nedenle burada büyük alan, genişletilmiş alan ve genişletil

miş alan segmentıerinin birbiri arkasına kullanılmasından elde 
edilen sonuçları karşılaştırarak tartışacağız. 

Büyük alanlardan radyoterapinin temsilcisi Easson'dur. Bu 
araştırıcının 200 K.V. ile yaptığı tedavilerde verdiği doz 2750 rad 
dır. Bu şekilde elde ettiği yaşama oranları sınırlı hastalık göste
ren vak'alarda (stage I - II) daha radikal ışınlama yapan araştı
rıcıların sonuçlarına yakındır. İstatistikler karşılaştırıldığı zaman 
genişletilmiş veya birbirini takib eden segmenter ışınlama yapan 
araştırıcıların sonuçlarının 5 yıl yaşama oranı bakımından bir üs
tünlük göstermediği ortaya çıkmaktadır {Tablo I). 

Easson bu sonuçları elde ederken bir çok sınır residivleri ile 
karşılaşmıştır. Bu residivler de ilk odaklar gibi ışınlamnışlardır. 
Profilaktik ışınlama kullanan Peters ve Kaplan hafifçe daha yük
sek yaşama oranlan elde etmelerine karşılık sınır residivi oranı 
çok düşük kalmıştır. Yani bu vak'alar ilk tedavilerinden sonra bir 
daha radyoterapiye ihtiyaç duymadan şifaya kavuşmuşlar, büyük 
alanlardan ışınlananlar ise muhtelif tedavilere, değişik aralarla 
katlanmak zorunda kalmışlardır. Yalnız bu bakımdan bile geniş
letilmiş veya birbirini takib eden segmentar radyoterapiyi tercih 
etmek mümkündür. (Tablo I) in incelenmesinden sınırlı vak'a-
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!arda (stage I - II) elde edilen sonuçların ileri vak'alara (stage III -
IV, bilhassa stage III B ve IV) nazaran çok yüksek olduğu görül
mektedir. 

Easson 
(3) 

Peters 
(11) 

Kaplan 
(8) 

Klinik olarak atake olan alanın 7 cm üst ve altı da dahil edi
lerek 3 haftada 2500 - 2750 rad verilmiştir. 

5 Yıl yaşama oranı 

Sınırlı 

Yaygın 

% 55 

% 19 

10 Yıl yaşama oranı 

% 43 

% 13 

Klinik olarak atake olan alanlara 3 haftada 3500 rad, atake 
olmayan mücavir alanlara profilaktik olarak 250 rad. 5 yıl 

yaşama oranı. 

Stage Geniş alan Dar alan Geniş alan Dar alan 

I % 72 % 69 % 59 % 62 

II A % 91 % 100 %78 %75 

II B % 28 % 18 % 8 % 9 

III % 32 % 19 % 18 % 6 

Hastalık bölgesine 4000 rad, diğer başlıca lenfatikler bölge
sine 3000 - 3500 rad,. 5 yıl yaşama oranı. 

Stage 

I, II % 79 

III 

IV 

% 50 

% 30 

Tablo: I 

% o (9 yıl) 

% o (9 yıl) 

Teorik olarak belli başlı lenf zincirlerini içine alan alanların 
ışınlanması ve bu bölgelere 4000 rad verilmesi diğer metodla
ra üstün görülmektedir. Bununla beraber her nekadar şimdiye 
kadarki tecrübelerde iyi tahammül edildiği gösterilmiş isede, bü
yükçe bir dozun verilmesi zorunluğu, istatistik olarak büyük alan 
tedavisine aşırı üstünlüğün görülmeyişi, bu tedavinin kullanılı

şında tereddütler doğurmaktadır. Pratik sonuçları büyük alan ve 
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birbirini takib eden segmanter tedavi arasında değerlendirebilmek 
için büyük müesseseler arasında iki seri şeklinde bu tedavi tarz
larını denemek üzere, Amerika'da c(Comittee on Radiation The
rapy Studies)ı bir protokol hazırlamıştır (9). Bu programın ger
çekleşebilmesi için 1000 yeni hasta ve 10 seneye ihtiyaç olduğu 
hesaplanmıştır. Bu güçlüğü yenmek için Rubin ve arkadaşları 
(14) hodgkin hastalığına çok benzeyen bir sıçan reticulum cell 
sarkomu ile deneyler yapmışlardır. Genişletilmiş alanların, erken 
stage'lerde, büyük alanlara nazaran residivleri daha etkili şekil
de önlendiğini gösteuniştir. Aynı araştırıcılar (15) klinik materye
linde de vak'a sayısı az olmakla beraber paralel sonuçlar göster
miştir. 

Bu gün genel olarak etkililiği bir çok halerde görülen birbi
rini takib eden seanslar halide segmanter terapi geniş fleksibilite 
göstermektedir. Alanlar, ganglion paketlerinin büyüklüğüne göre 
genişletilebildiği gibi (Şekil I) seansların sıralanması da hastalı
ğın yada hastanın durumuna uydurulabilinir. Tedavi seansları ek
seriya yukardan aşağıya doğru bir sıra takib eder. Bu sıra hasta
lığın ilk başladığı bölgeye göre değiştirilebilinir. En sık kullanılan 
diafragm üstünde boyun, supraklaviküler, aksilla, mediasten 
ganglionları bölgelerini içine alan bir alandan sonra 1 ay ara ile 
diafragm altında dalak, paraaortik ganglionlar, iliak ve inguinal 
ganglion bölgelerini içine alan tek bir alanın ışınlanmasıdır (Şe
kil II). Bu şekildeki tedaviden sonra genellikle lokosit sayısı 2000 
e, trombosit sayısı ise 50 000 e düşer. Bir diğer alternatif de di
afragm üstü alanı aynı şekilde ışınlandıktan sonra verilen ı ay
lık ara yerine önce dalağı ışınlamak, sonra da diafragm altındaki 
tersine Y şeklindeki alanın ışmlanmasına geçmektir, (Şekil III). 
Bir başka alternatif ise Stanford'da yapıldığı gibi diafragm altı 
alanının dalak ve paraaortik ganglionlar bölgesi ile ilio-inguinal 
bölge olarak iki segment haline sokmaktır (Şekil IV). Bu şekilde 
tedaviyi uzatmak ile kemik iliğinin kendine gelmesi sağlanmakta 
ise de zaman doz münasebeti uzamaktadır. Fakat Kaplan hodgkin 
hastalığının radyoterapisinde etkili olan asıl faktörün doz - za
man değil fakat yalnız doz seviyesi olduğunu göstermiştir. 

Segmanter tedavi birbirini takib eden seanslar şeklinde ya
pılacağı yerde alterne eden segmentler şeklinde de yapılabilir. Bu 
teknikte segmentler a) boyun ve supraklaviküler bölge, b) ak
sillalar ve mediasten, c) dalak ve paraaortik ganglionlar böl-
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gesi, d) ilio-inguinal bölgedir. Bu segmentler birbirini takib 
ederek ışınlanır. Her bir segmente 200 - 1500 rad verilerek bir 
siklus tamamlanır. Bunu takib eden kısa bir dinlenme periodun
dan sonra tedaviye tekrar devam edilerek 90 - 120 günde 3500 -
4000 rad tamamlanır. Bu tekniğin bir üstünlüğü de, bundan ev
velki teknikte mevcut olan, henüz tedaviye ginnemiş bölgedeki 
hücrelerin dinlenme periodunda evvelce tedavi edilmiş bölgeye 
hicretleri ve burasını infekte etmeleri tehlikenin bulunmaması
dır. Alterne teknikte ise aldığı küçük dozdan sonra sternberg hüc
resinin, gonad hücrelerine benzeyen radyosensitivitesi dolayısile, 

kendine tekrar gelebilme kapasitesinin düşük oluşu, bu hücrele
rin düşük dozdan sonra ikinci ışınlanma perioduna kadar haya
tiyetini kazanma tehlikesini ortadan kaldırmaktadır (Şekil V). 

SONUÇ 

Hodgkin hastalığında erken vak'alarda (stage I - II) radyote
rapi ile yüksek oranda kür elde edilebilir. Bu bakımdan hastala
rın klinik sınıflanmasına dikkat etmeli, her vak'ada lenfografi 
yapmalıdır. Erken vak'alar (stage I - II ve bazı III) radyoterapi
ye sevkedilmelidir. Radyoterapi kararında klinik sınıflandırm::ı. ka
dar histolojik sınıflandırmanın da rolü vardır. Bütün vak'alara 
4000 rad verilmesine gayret edilmelidir. Hodgkin hastalığında en 
uygun radyoterapi planı şu şekilde özetlenebilinir. 

1 - Stage I vak'aları genişletilmiş alanlardan (M yada ter
sine Y) ışınlanmalıdır. 

2 -- Bütün B vak'aları ile stage II ve III vak'aları birbirini 
takib eden segmanter alanlardan ışınlanmalıdır. 

3 - Bütün hakiki residiv vak'aları (stage I dahil) birbirini 
takib eden segmanter tedaviye tabi tutulmalıdır. 

4 - Lenfositik deplesyon gösteren stage I vak'alarında bir
birini takip eden segmanter tedavi yapılabileceği gibi, nodüler 
skleroz gösteren stage II kadınlarda da yalnız genişletilmiş alan
lar kullanılabilinir. Genç kadınlarda ilyak alanlar ışınlanılırken 
kastrasyon kaçınılmaz bir olaydır. Ancak ışınlamadan önce lapa
ratomi yapılarak tuba ve overler tedavi alanı dışına taşınabilir. 
Bu sırada splenektomi de yapılabilir. 

5 - Kemoterapi bütün stagelerde lenf ganglionu palpe edi
lemediği halde genel araz gösteren vak'alar ile stage IV vak'ala.-
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rında ve sosyal nedenlerle radyoterapi yapılamayan hastalarda 
kullanılmalıdır. 
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HODGKİNDE DÖRTLÜ KOMBiNE TEDAVi 

Dr. İmer ADALI 

Akut lökozlu hastalarda kombine ilaç tedavisi ile iyi sonuçlar 
elde edilince, ayni etki mekanizması ile lenfomalarda da iyi so
nuç alınabileceği düşünülmüş (12), ve ilk olarak Lacher ve Dur
ant tarafından Hodgkinde ikili kombinasyon tedavisi denenmiş
tir. Yazarlar küçük doz vinblastin ve leukeran kombine etmişler 
ve % 81 remisyon elde etmişlerdir (7). 

1965 yılında Amerika'da Carbone ve De Vita ileri hodgkin 
vak'alarında dörtlü kombine tedaviye başlamışlar ve 1967 yılında 
ilk sonuçlan yayınlamışlardır. Önceden hiç tedavi olmamış olan 
bu hastalarda % 90 remisyon elde edilmiş ve bunun % 80 i kom
plet remisyon olarak bulunmuştur (5). Yazarlar idame tedavisiz 
komplet remisyon süresini 10 aydan uzun olarak bulmuşlardır. 
30 hastanın 27 sinde komplet remisyon olmuş, 3 tanesinde tedavi 
bitiminden 6, 7, 8 ay sonra nüks husule gelmiştir. 

1969 da yine Carbone De Vita ve Serpick önceden hiç tedavi 
olmamış 43 ileri hodgkin vak'ası (Stage III ve IV) yayınladılar. 

Bunun 35 tanesinde % 81 komplet remisyon elde etmişler ve ida
me tedavisiz komplet remisyon süresini, tedavi bitiminden itiba
ren 18 ay bulmuşlardır. 15 vak'ada ise bu süre ortalama 11 ay 
olarak bulunmuş ve sonra nüks husule gelmiştir (6) . 

. Ayni yazarlar 1970, XIII Hematoloji Kongresinde ise son so
nuçları yayınladılar ve komplet remisyon elde ettikleri bu 35 vak'
anın 17 sinin 4 yıldır halen komplet remisyonda olduklarını bil
dirdiler, · 18 inde ise ortalama 11 ay sonra nüks olmuş ve nüks 
olanlarda ortalama yaşama süresi 20 ay olarak bulunmuştur 
(3, 4). 

Jean Bernard ve ark. da (67) ileri hodgkin vak'asında (stage 
III ve IV) dörtlü kombine tedavi uygulamışlar ve sonuçları 1967 
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yılında yayınlamışlardır (1). Bu 67 vak'anın 11 tanesi çeşitli ne
denlerle elimine edilmiş ve geriye kalan 56 hastanın 49 unda re
misyon olmuştur ( % 86). Bu 49 vak'anın 31 tanesinde komplet 
remisyon ( % 63), 18 inde ise parsiel remisyon ( % 36) elde edil
miştir. 7 vak'ada da bu tedaviye cevap alınamamıştır. 

Yine Fransa'da 1969 yılında Goguel ve ark. da buna benzer 
sonuçlar elde etmişlerdir. 

İngiltere'de de Londra'da 1968 de dörtlü kombine tedavi, ileri 
hodgkin vak'alarına uygulanmaya başlanmış ve sonuçlar 1970 yı
lında Nicholson ve Fairley tarafından yayınlanmıştır (9, 10). Yay
gın hodgkin hastalığı olan 52 vak'a bu tedaviye tabi tutulmuş ve 
önceden hiç tedavi olmamış 7 hastanın 6 sında ( % 86), önceden 
yalnız radyoterapi yapılmış olan 19 hastanın 15 inde (% 79) ve 
önceden kemoterapi olmuş (radyoterapili yada radyoterapisiz) 26 
hastanın 9 unda ( % 35), komplet remisyon elde edilmiştir. Kom
plet remisyon elde edilen bu hastalar 4 - 22 ay arasında hiç bir 
hastalık bulgusu göstermeden yaşamaktadırlar. Stage II, III ve IV 
(A ve B) vak'aları bu tedaviye alınmış ve 52 hastanın 22 sinde 
komplet remisyon, 17 sinde parsiel reınisyon elde edilmiş, 13 ün
de ise bu tedavi ile cevap alınamamıştır. 

Biz Enstitümüzde, 1969 yılında beri ileri hodgkin vak'alarına 
dörtlü kombine tedaviyi uygulamaktayız. Stage III, IV (A ve B) 
vak'aları bu tedaviye alınmaktadır. Genellikle önceden hiç tedavi 
olmamış vak'alarda bu tedavi uygulanmıştır yalnız bir vak'amız 
önceden boynuna radyoterapi olmuş bir hastadır. Bu güne kadar 
8 vak'aya bu tedavi yapılmıştır, 7 tanesi önceden hiç bir tedavi 
görmemiş hastalardır. 8 vak'anın 6 tanesi stage III B, 2 tanesi 
stage IV B dir ve stage tayini gerektiğinde lenfangiografi ile doğ
rulanmıştır. En eski vak'a 1 yıl 8 aydır komplet remisyondadır, 
diğerleri sırayla 10 ay ve 8. aydır komplet remisyondadırlar. 2 ta
nesinin 6 aylık tedavileri henüz tamamlanmamıştır. Bunlardan 
biri 5 inci diğeri 3 üncü aylık kürlerindedirler ve tedaviye iyi ce
vap vermektedirler. Diğer bir tanesinde inkomplet remisyon elde 
edilmiş 6 aylık tedaviden sonra boyun ve koltuk altında birer ufak 
gangliyon kalmış, onlara radyoterapi yapılmışsada bu gangliyon
lar tamamen kaybolmamışlardır, fakat bu hasta onbir aydır hiç 
bir şikayeti olmadan normal hayatına devam etmektedir. Diğer 
iki vak'amızda henüz 1 aylık kürleri bitmeden melena ile vefat 
etmişlerdir. Bu iki hastada da trombopeni husule gelmemiştir. 
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4 lü kombine tedavinin şeması: 

Hastanın boy ve kilosuna göre vücut yüzeyi metre kare ola
rak cetvelden hesaplanır ve ilaçlar metre kare üzerinden verilir. 
Bu tedavi 6 aylık tedavidir. Bütün ilaçlar beraber başlanır. Bir 
aylık tedavide, hasta ilk iki hafta ilaç alır, son iki hafta dinlenir. 
Her hafta hastanın muayenesi ve kan kontrolu gereklidir. Kan 
tablosunda düşme olur ise ilaç miktarları belirli oranda azaltılır. 
6 aylık tedavi bittikten sonra idame tedavisi yoktur (2). Hasta
nın durumuna göre eğer küçülmeyen ganglion varsa onlara rad
yoterapi yapılabilir. Her 6 ayda bir iki kür yada her 3 ayda bir 
bir kür tedavi gerekirse hastaya tatbik edilebilir. 

Prednisolon 1 inci ve 4 üncü aylar verilir diğer aylar verilmez. 

Prednisolon 
Oncovin 
Dichloren 
Natulan 

40 mgr/ günde, ağızdan, 14 gün süre ile 
1,4 mgr/ m2 1 inci ve 7 nci gün İ.V. 
6 mgr/ m2 1 inci ve 7 nci gün İ.V. 
100 mgr / m2 10 gün süre ile ağızdan. 

Bu şemada: Carbone ve De Vita prednisolon'u 40 mgr/m~ 

üzerinden vermişlerdir. Fransa'da Jean Bernard da ayni şemayı 
kullanmaktadır. İngiltere'de ise prednisolon günde 40 mgr veril
mektedir ve oncovin yerine Fairley ve ark. Velbe kullanmaktadır
lar. Halen İngiltere'de bazı merkezlerde oncovin, bazılarında ise 
velbe kullanılmaktadır. 

İlaçların kan tablosuna göre ayarlanması : 

Löhosit ve trombosit düşüşüne göre ilaç miktarları şöyle ayar
lanır. 

Lökosit : 4000 e kadar tam kür yapılır. 3000 de : Dichloren 
ve natulan % 50 azaltılır. .2000 de : dichloren ve natulan % 25 
oranında verilir. 1000 de : oncovin % 50 verilip natulan ve dichlo
ren verilmez. Lökosit 100 den az ise yalnız prednisolon verilir. 

Trombosit: 100 000 den yukarı ise tam kür yapılır. 50 000 -
100 000 arası ise Dichloren ve natulan % 50 verilir, 50 000 den az 
ise yalnız prednisolon verilip diğerleri verilmez. 

Özet: 

Tek ilaçla tedavide % 60 civarında remisyon elde edilir ve bu 
süre, idame tedavisiz 3 ay civarındadır (13). Önceden hiç tedavi 



Hodgkinde Dhrtlil Kombine Tedan 285 

olmamış hastalarda, tek ilaçla (velbe, endoxan yada leukeranla) 
komplet remisyon % 26 vak'ada alınır (8). Eğer hasta önceden 
tedavi olmuş ise bu oran % 3 e iner (12). 

Dörtlü kombine tedavide ise % 80 in üzerinde komplet rem.is
yan elde edilmiş ve bu süre şimdilik 4 yıla kadar uzamıştır. 

Bu gün stage III ve IV hodgkin vak'alarında tek ilaç tedavi
sinden daha etkili olan 4 lü kombine ilaç tedavisi öğütlenmekte
dir. Amaç: komplet remisyon elde etmek ve idame tedavisiz 
komplet remisyon süresini uzatmaktır. 

Literatürde 4 lü kombine tedavi sırasında gerilemiyen hiç bir 
toksisite belirtisinden söz edilmemektedir. Bizim vak'alarımızda 
da bu bulgu doğrulanmıştır. 
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LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA KULLANILAN 

KEMOTERAPÖTIK İLAÇLAR 

Doç. Dr. Metin ARAN * 

Eski Mısır papirüslerindeki ülseratif deri t ümörlerinin ke
moterapisi hakkındaki bilgiler bize Şimik maddelerle tedavinin 
çok eski zamanlara kadar uzandığını göstermektedir. Bununla be
raber, bu tip tedavinin sistemik uygulamalardaki sonuçlarının 
açıklanmasına, özellikle, son çeyrek asır içerisinde raslıyoruz. Hiç 
şüphesiz, kanser hücresi metabolizmasının tam aydınlatılamamış 
olması belkide bu gecikmenin en önemli sebeplerinden birisi ol
muştur. Esasında tümörün tabiatı ve klinik seyri, tümör doku
sunun patolojik anatomik karakteri ve hücre tipi ile sitostatik 
ilacın etkisi arasındaki bağlar hakkında temel bilgilere sahip ol
mak şarttır. 

Bugünkü gözlemlerimize göre, cerrahi tedavi ve radyoterapi 
kanser tedavisinde ön planda gelmekle beraber kemoterapinin de 
birçok hastalıklarda yeterli sonuçlar verdiğ·i görülmektedir. Len . 
foproliferatif hastalıklar bu yönde en yüz güldürücü gruplardan 
birisini teşkil eder. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik 
maddeleri kimyasal görüş yönünden 6 grupta topluyoruz: 

1. Alkilleştirici maddeler 

2. Antimetabolitler 

3. Alkaloidler veya bitki orijinliler 

4. Antibiyotikler 

5. Hormonlar 

6. Bir sınıfa sokulamıyanlar 

• İstanbul Üniversites i, İstanbul Tıp F akültesi Radyoterapi Küı-süsü , Çapa, İstanbul 
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Literatür bilgimize göre bu gruplar kanser kemoterapisi için
de birçok alt gruplara ayrılmaktadır. Bizim üzerinde özellikle du
racağımız nokta lenfoproliferatif hastaWkarda tedavi değeri taşı
yan maddeleri daha etraflı şekilde belirtmeğe çalışmak olacak- . 
tır. O halde bu görüş yönünden şöyle bir sınıflama yapmak müm
kündür: 

ALKlLLEŞTİRlCl MADDELER 

1. Nitrojen mustard grubu 

A. Mustard gas türevleri (DICHLOREN) 
B. Siklofosfamid türevi (ENDOXAN, CYTOXAN) 
C. Aromatik türevler (LEUKERAN) 
D. Diğerleri 

2. Etilenimin grubu 
(TEM) 

3. Sulf onik asid esterleri 

4. İpoksit grubu 

ALKALOİD veya BİTKl ORİJINLİLER 

1. Vinka Rozea alkaloidleri 

A. Vinblastine (VELBAN) 
B. Vincristine ( ONCOVİN) 

2. Kolşilum alkaloidleri 
Colchicine 

3. Podofillum alkaloidleri 

ANTİBİYOTİKLER 

Rubidomycin, Mitomycin C, Actinomycin C ve D. 

HORMANLAR 

Steroid hormonlar ve türevler 

DlGERLERİ 

Methyl hidrazine türevi (NATULAN) 
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Kanser kemoterapisinde farklı yapıda birçok şimik ajan bulun
makla beraber hormonlar hariç diğerleri nükleik asidin (başlıca 
DNA) veya protein sentezinin bazı devrelerine tesir ederler (Se-
kil - 1). -

PRECURSORS 

AHTIFOLICS ~- 1 ..-ENZYMES l ~- ---:·· STEROIOS 

ANTl-PURlm 1 J --ı / , · 
1 NUCLEOTIOES) RIBOSOMES 

ANTl-PVRIMIOINES L ____, I \ 
~ MESSENGER TRAMSFER 

f _/RNA RHA 
ALKYLAllNG AGEHTS 1- - - 1 V "CA E 

-ı ONA I l -t- I" L UKO 
MITOMVCIN C ~ - - T , BLASTINE 

ACTINOMVCIN u AMINO 
AC IOS 

Şekil 1 
( connors'tan) 

ALKİLLEŞTİR1C1 MADDELER 

Kemoterapötik ajanlar arasında geniş bir yer tutan bu grup
taki maddeler biyolojik yönden bütün hücre veya dokularda tok
sik tesirlidirler, zaman zaman karsinojenik potens gösterenleri 
tesbit edilmiştir, radyomimetiktirler ve çok defa röntgen ışınları 
gibi hücre hasarına sebep olurlar. Normal hücrelerde tesirlerinin 
görülmediği çok düşük konsentrasyon ve dozlarda malign lenfo
malar, kronik miyeloid lösemi, ve lenfoid löseminin bazı devreleri 
ile diğer bir grup tümörde selüler hasar ve destrüksiyon husule 
getirirler. Esasında bu seleksiyon için biyoşimik baz tam aydınla 

tılmamış olmakla beraber bugünkü bilgimize göre hücre fonksi
yonlarında vital ehemmiyetli şimik grupların alkilleşmesini sağ
lamaktadırlar. Bu reaksiyon tipi hakkında muhtelif açıklamalar 
yapılmıştır. Birçok araştırıcıya göre predominant reaksiyon deok
siribonükleik asidlerin fosfat gruplarının esterifikasyonudur ve 
polifonksiyonel olanlar monofonksiyonel olanlardan daha aktif
tirler. Polifonksiyonel olanlar muhtemelen farkh iki DNA mole
külü veya bir molekülün farklı reaktif grupları ile reaksiyon verir
ler. Bir başka araştırıcı grubuna göre enzim blokajı yapmaktadır-

P anel ll - 19 
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lar. Diğer yönden kinetik çalışmalar alkilleştirici maddelerin elek
trofilik yani elektron arıyan maddeler olduklarını göstermiştir. Bu 
tezi savunanlar biyolojik sistemde zengin merkezlerle yer değişti
rici bir mekanizma yolu ile reaksiyon husule geldiğini kabul eder
ler. 

Organik kimyada bir alkil kökü grubunun değişik gruplara 
bağlanmasına alkilasyon ismi verilir. Alkil grubu basit veya komp
leks olabilir. Dokularda mevcut alkile edilebilir gruplar su, tiol 
grupları, klor, karboksilat, hidroksilat, fosfat iyonları, amino grup
ları ve nitrojen bağlarıdır. DNA molekülünde alkilasyonun en 
önemli noktası fosfat gruplarının alkilasyonudur. (Şekil - 2). 

1 
B-D-P 

1 . 
B - D -P -Alkylatıoo 

ı 
B-D-P 

1 

Basc = B 
Deoxyribose = D 
Phospbate = P 

Şekil: 2 

1 
B-D-P I 

1 /// 

B-D / P-Alkyl 

1 
I 

I 

I 
I 

I s-D-P 
1 

Alkilleştirici maddelerin esas tesirleri hücrenin büyümesine, 
farklılaşmasına ve fonksiyonlarınadır. Süratıi bölünün hücrele
rin DNA'sı bu ajanlarla normal bölünen hücrelerden daha ileri 
ara reaksiyonları gösterirler. Bilhassa gelişmekte olan dokulara 
tesirleriyle seks organlarına ait geğişikliklere sebep oldukların

dan, ilaç tatbiklerinden sonra, amenore ve spermatogenez bozuk
lukları g8rülebilir. Ayrıca kornea epiteli, barsak epiteli ve saç 
folliküllerine toksik tesirler gösterirler. 

NİTROJEN MUSTARD GURUBU 

Mustard gas veya bis (2-chloroethyl) sulfide'in analoğu olan 
nitrojen mustard'larda divalen sülfür atomu yerine trivalen nit
rojen atomu yerleşmiştir. 
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Şekil : 3 
Mustard gas 

A . MUST ARD GAS TÜREVLERİ: 

CICH2CH2 

CICH2CH c 

N- R 
/ 

... Nitrogene mustard 

Alkilasyon kabiliyetinde olan bis-amine grubudur. Klor ato
mu diğer halojenlerle yer değ·iştirdiğ·inde bazik bir değişme 

olmamakla beraber şimik ve bazı defa biyolojik aktivite değişebi
lir. Mustard gas ile tedavi denemeleri 1854 yılına kadar uzanmak
la beraber nitrojen mustard ancak ikinci dünya harbi sırasında 
kullanılmıştır. İleri derecede toksisiteleri sebebiyle bazen lökosit
lerle derin bir düşüşte sebep oldukları için başlangıçta bu tip 
maddelerin lösemi tedavisinde kullanılabileceği dahi düşünülmüş
tür. 

N-methyl-bis-amine (HN2, Dichloren, Mechloretamin): 

Genellikle hidroklorit şeklinde kullanılan bu ajan geniş uygu
lama alanı bulmuştur. Toksisitesinin yüksek olmasından dolayı 
analoğu olan N-methyl-bis-amine-N-oxide (Nitromin) türelilm.iş
tir. Birçok tümörlerde kullanılmakla beraber asıl uygulama ala
nını lenfoproliferitif hastalıklarda bulmuştur. 

İlaç uygulanması ile ilk reaksiyon kanın şekilli eleanları ve 
gastroentestinal sistem mukozasında görülür. Enjeksiyondan 10 
saat sonra lenfatik dokuda fregmantasyon görülmeğe başlar, ve 
ardından lenfoid atrofi gelir. Kemik iliğinde ise hemopoetik hüc
relerde ilk kez görülen granülasyondan sonra m.itotik aktivite kay
bolur. Daha sonra progressiv depresyon ve atrofi teşekkül eder. 
Değişikliklerin derecesi verilen doz ile direkt olarak ilgili olduğu 
gibi, tedavi dozlarındaki hematopoez deplesyonu revelzibldir. 

İlaç hastalığın yaygın şekilleri ve ve sistemik belirtilerin bu
lunması hallerinde kullanlıdığı gibi, klinik olarak adenopatisi tes
bit edilemeyen organ infiltrasyonlarda da uygulanır. Literatürde 
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radyoterapiye reziste eden vakalarda iyi neticeler alındığı bildi
rllmiştir. Bazı çalışmacılar Stg. I ve II vakalarında lokal irradi
yasyondan evvel uyguladıklarında yalnız radyoterapi yapılanlar
dan daha uzun bir sürvi elde ettiklerini ifade etmişlerdir. 

HN2 suda eriyen kristaller şeklinde olup sulandırılktan kısa 
bir süre sonra aktivitesi azalan bir maddedir. Bu sebeple derhal 
uygulanması gerekmektedir. Damariçine gitmekte olan serum 
borusundan verilirse dilüe olur ve tormboflebit ihtimali azalır. 

HN2 kandan 8-10 dakika içerisinde temizlenmektedir. Ortala
ma doz 0.4 mg/ kg olmakla beraber 0.6 veya 0.8 mg, a kadar çı

kılabilir. Lenfositik lenfomalarda ufak dozlarla başlamalıdır. 

Çünkü bu tiplerde hemopoetik sistem çok hassas bulunmuştur. 

lntrapöral efüzyonlarda kilo başına 0,3 mg kafi gelmektedir. 
Sistemik uygulamalarda yan tesirler 1 - 3 saatte başlayıp birkaç 
saat devam eder. Bu tip reaksiyonlar bazı vakalarda her uygula
madan sonra görülmekle beraber, genellikle, sadece ilk enjeksi
yondan sonra husule gelmektedir. Eğer reaksiyonlar her enjeksi
yonda görülüyorsa ilaç uygulamasını gece saat sekiz civarında ya
parak, ayrıca 0.1 gr. nembutal veya saat 16 da ve gece yarısı 25 
mg. chloropromazine vermekle bu tip reaksiyonlar~ azaltmak müm
kün olabilir. İlacın uygulamasından sonra bol likid verilerek ürik 
asid presipitasyonu sebebiyle renal yetmezlik teşekkülü ihtima
line karşı ihtiyatlı olmak gerekir. 

Klinik tablodaki iyileşme ilk hafta içerisinde başlar. Terapö
tik dozlarda dahi gerek granülositler gerekse lenfositler seride 
azalma görülmektedir. Lökosit sayısındaki düşme 6 - 8 inci gün
lerde başlar 15-21 inci günlerde maksimuma varır. Lökositlere 
ait değişiklikler genellikle 2 - 3 hatta tamamlanır. Tedavi sırasın
da eritrositler de sayıca azalma gösterebilirlerse de değer bir haf
ta gibi kısa bir süre içerisinde tekrar normale avdet eder. Şura
sını da önemle belirtmekte fayda vardır ki, tedavi başlangıcında· 
ki anemi lacın uygulanması için bir kontrendikasyon teşkil et
mez. Zaman zaman trombosit sayısında da azalma olabilir fakat 
bu değer ender olarak kanama yapabilecek kritik hudutlara iner. 
Trombopeni en derin değerini üçüncü hafta sonunda gösterir ve 
t edavi sonunda plaketler genellikle 7 -10 gün içerisinde normal 
değerlere dönerler. Kemik ilğinde de gerek genç gerekse olgun 
hücrelerde sitotoksik tesirler gözlenmektedir. Mutad olarak tedavi 
dozları içerisinde rejenerasyon kısa sürede görülür. Herşeye rağmen 
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yine de 6 haftalık bir zaman gerekmektedir. Başlangıçtaki gerek 
lökopeni gerekse anemi veya berikisi hiçbir zaman tedavi için bir 
kontrendikasyon teşkil etmemelidir. Fakat bu durum evvelce uy
gulanmış olan bir kemoterapi veya radyoterapiden sonra ortaya 
çıkmışsa ihtiyatlı olmakta fayda vardır. 

Nitrojen mustard ile retikulum hücreli sarkom, lenfositik len
foma, Giant folliküler lenf oma da elde edilen sonuçlar değişik de
ğerler taşımaktadır. !lacın husule getirdiği remisyon birkaç haf
ta olabildiği gibi yıllarca da sürebilir. Bu ajanın bazen mukozis 
fungoides vakalarında da kullanıldığ·ı belirtilmiştir. 

B. SİKLOFOSFAMİD TÜREVİ: 

N,N-bis-N', o-propylenephosphoric acid ester diamide (Endo
:x:an, Cytoxan) : Inaktif şekilde uygulanan fakat organismada ak
tif şekle geçen bu ajanda mustard aktivasyonu fosfamid halkasJ 
vasıtasıyla düzenlenmektedir. Organismadaki aktivasyon karaci
ğ·erde husule gelmektedir. Hayvan deneylerinde 15 dakika içeri
sinde kandan büyük miktarda temizlendiği tesbit edilmiştir. 

ClCH2Clİ2 O NH-CH2 

" il/ N-P 
/ / 

O--CH2 CICH2CH2 

Şe.kil: 4 

Cyclophdsphamide 

CH2 

Klinikte lenfomalar, özellikle, retikulum hücreli sarkomalar 
ve multipl miyelomada ve bazı tümörlerde kullanılmaktadır. llaç 
tatbikinde mutad doz oral yolla günde 50 - 300 mg ve ven yolu 
ile 3 mg/kg olmakla beraber son yıllarda masif (1 gr) hatta sü
permasif (2 - 3 gr) dozlar kullanılmaktadır. Toksik tesirlerin ba
şında bulantı ve alopesi gelmektedir. Siklofosfanıid % 30 mikta
rında, özellikle kadınlarda, saç dökülmesine sebep olmaktadır. 
Aynı zamanda hastalarda tırnakların uzaması da yavaşlar. % 2-3 
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vakada genellikle çocuklarda hemorajik sistitlere sebep olabilir. 
Bu olayın sebebi siklofisfamid metabolidlerinin kese epiteline olan 
direkt toksik tesirleridir. Kadın ve erkeklerde fertilite yetmezlik
lerine ve fötüste anomalilere sebep olabilir. 

C. AROMATİK TÜREVLER: 

p-di-bis-aminophenylbutiric asic ( Chlorambucil, Leukeran, 
CB-1348) : Yüksek anti-tümör aktivitesi olan ve toksisitesi azal
tılmış bulunan aromatik türevlerin büyük bir kısmı ağız yolu ile 
uygulanmaktadır. Leukeran da lenfoproliferatif hastalıklarda ge
niş uygulama alanı bulmuştur. Absorpsiyon ve kemik iliği kont
rolunun kolay olması sebebiyle genellikle lenfomalarda tercih 
edilen bir ilaçtır. Tesiri geç görüldüğünden tedavide daha çok re
misyonlar için kullanılan bir ajandır. Zaman zaman başka ilaç
larla tedavinin mümkün olmadığı hallerde ven yolu ile kullanıl
maktadır. Günlük doz mutad olarak 0.1 mg/ kg olmakla beraber 
gerektiği zaman daha yüksek miktarlara da çıkılabilir. Yeni ça
lışmalarda 10 gün süre ile günde kilo başına O 3 - 0.4 mg veril
mektedir. 

Şekil : 5 

Chlorambucil 

Fakat yine de günlük dozun 30 mg. ı geçmemesi gerekmekte
dir. nacın ·uygulaması sırasında haftada iki defa kan sayımı ya
pılmalıdır. Meydana gelen lökopeninin düzelmesinden genellikle . 
3 - 6 hafta sonra kür tekrarlanır. Bazı vakalrada yıllarca iyilik 
görülmekle beraber, bu iyilik çok defa 6-12 ay sürmektedir. Re
kürenslerde daha az tesirlidir. Bu alternatif olarak siklofosfamid 
verilmesi daha uygun olmaktadır. 
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ALKALOİDLER veya BİTKİ ORİJTh'LİLER 

v!NCA ROSEA ALKALOİDLERt 

Vinca Rosea bitkisinden elde edilen 25-30 alkaloidden 4 ta
nesi tıpta kullanılmış ve bunlardan 2 tanesi klinik uygulamaya 
girmiştir. Şimik yapıları birbirine çok yakın olan bu maddelerin 
hücre metabolizmasının birçok yerlerine tesir ettikleri düşünül
mekle beraber asıl tesirlerinin amino asidlerden RNA sentesine 
mani oldukları şeklinde kabul edilmektedir. 

O=C-0-CH 
Vıncrıs~ıne 
R O C-H 

Şekil : 6 

CH1CH, 

O Al 

o ·c-O-CHJ 
Vinblast ıne 
R·CH3 

Hayvan deneylerinde öldürücü olmıyan bir tek vinblastine 
dozu ile lenfosit sayısında rölatif olarak değişme görülmediği hal
de granülosit sayısının düştüğü tesbit edilmiştir. Periferik kan
daki değişiklikler 4 - 5 günde geriye dönmektedir. Daha yüksek 
dozlarda ise lökopeni, anoreksi, kilo kaybı, diare ve ölüm husule 
gelmektedir. Farelerde östrojene uterusun cevabı yavaşlamakta
dır. Bu alkaloidlerle anestezi periyodu ve barbitüratlarla husule 
uyku uzamaktadır. 

Yukarıdaki toksik belirtiler klinik uygulamalarda hemen he
men insanlarda da görülebildiği gibi ayrıca hepatik fonksiyonla
rı zayıf olanlarda toksisite uzamaktadır. Bu alkaloidler birçok 
tümöral hastalıklarda kullanılmakla beraber uygulama alanını 
daha çok koryokarsinoma ve lenfoproliferatif hastalıklarda özel
likle Hodgkin hastalığında bulmuşlardır. Vinblastine daha ziya-
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de Hodgkin'de ve vincristine lenfomaların diğer grubunda kulla
nılmaktadır. Bu ikinci alkaloid diğer bir uygulama sahasını ço
cuk lökozlarında bulmuştur. Kemik iliği üzerindeki depressiv te
siri daha az ve daha yavaş olduğundan çok defa antemetabolid
lere tercih edilmektedir. 

Vinblastine (VLB, Velban): 

Özellikel Hodgkin hastalığında uygulanan bu alkaloid kemik 
iliği üzerinde daha az toksisite gösterdiğinden, kemik iliği kritik 
olan vakalarda bilhassa tercih edilen bir ilaçtır. Haftada bir defa 
yapıldığında kemik iliğt üzerindeki toksik tesiri, günlük yapı

lan diğer ilaçlardan daha az olmaktadır. Haftalık dozu 5- 15 mg. 
dır. İlaç uygulanmadan kısa bir süre sonra kandan kaybolur ve 
muhtemelen karaciğerden ekstrete edilir. Meningial bariyerden 
çok zor ve az geçer. Toksik belirtilerinin en sık görülenleri löko
peni, megaloblastik anemi ve trombositozdur. 

Vincristine (VCR, Oncovin): 

Genellikle Hodgkin dışındaki lenfomalarda kullanılmakla be
raber zaman zaman Hodgkin hastalığında uygulanmaktadır. Haf
talık dozu 2 mg. metre kareye olmak üzere uygulanır. Tek dozun 
3 - 5 mg. ı geçmemesi gerekmektedir. Toksik belirtileri içerisin
de glosit ve oral ülserazyonlar sık görülmekle beraber özellikle 
santral sinir sistemi üzerinde olanlar oldukça ehemmiyetlidir. Ge
rek motor gerekse otomatik bir çok değü~ikliklere sebep olmakta 
ve çok defa bu belirtiler tedavinin kesilmesini gerektirmektedir. 

ANTİBİYOT!KLER 

Bu tip hastalıklarda zaman zaman actinomycin C ve D, mi
tomycin C ve daha çok akut lökozlarda kullanılan rubidomycin 
kullanılmıştır. En çok ilgiyi rubidomycin çekmiştir. 

Rubidomycin: 

Streptomyces coeruloerudibus'un iki zincirinden husule ge
len bu antibiyotik Amerika ve birçok Avrupa memleketlerinde 
Daunomycin ve Rubidomycin olarak tanınmaktadır. Tesir tarzı 
tam olarak bilinmemektedir. İlaç daha ziyade remisyonlarda kul-
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lanılmaktadır. Kemik iliğ·i için ileri derecede tok~iktir. Süratli bir 
lökopeni ve trombopeni teessüs edebilir. Genelike bu reaksiyon 
tedavinin 3 - 4 gününde görülür. Bu sebeple kemik iliği kritik olan 
vakalarda kullanmaktan çekinmelidir. 

HORMONLAR 

Lenfomalarda steroid hormonlar ve bunların türevleri sık kul
lanılmaktadır. Hormonların bu tip hastalıklarındaki tedavi edi
ci değerinin etyolojik faktörden çok immünolojik ve sistemik be
lirtiler üzerine olması kuvvetle muhtemeldir. 

SINIFLANAMAY ANLAR 

n-isopropyl-alfa (2-methyl hydrazo)-p-toluamide (Procarba
zine, Natulan): Bir methyl hydrazine türevi olan bu madde barsak
lardan % 100 oranında rezorbe olur. Kandan 7 dakika sonra te
mizlendiğ'i tesbit edilmiştir. Birkaç hematolojik hastalıkta kul
lanılmakla beraber asıl uygulama alanını malign lenfomalar, özel
likle, Hodgkin hastalığ·ında bulmuştur. Klinikte kullanılan tab
letleri 50 mg. lık olup muhtelif uygulama şekilleri tarif edilmiş
tir. 
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TARTIŞMA 

Aksoy: Sayın Prof. Dr. Ş. İncemandan malign lenfomaların 
tedavisindeki tecrübeleri ile bilhassa Vincea alkoloidlerine aid 
intibalarını bildirmesini rica edeceğim. 

İnceman 

Ben bu panele dahil değilim. Arkadaşlar bir «faite accomplie» 
yapdılar. Bunun için kısa konuşacağ1ın. 

Bilindiği gibi hasta tedavisi ya araştırma veya rutin tedavi 
maksadı ile yapılır. Denenen ilaçları yeterli d..;recede herzaman 
bulamadığ·ımız için biz araştırma için tedavi yapmıyoruz. Ekseri
ya hastanın sosyal durumuna, elde edebildiğ·i ilaçlara göre teda
viyi ayarlıyoruz. Gelen hastaya teşhisine göre tedaviyi ayarlıyo
ruz. Eğer hastada lenfosarkom veya retikulosarkom varsa ve her
hangi bir komplikasyon mesela kord kompresyonu gibi ışın teda
visine göndermiyorum. Yalınız kemoterapi yapıyorum. Hatta 
bunlar supportif tedaviden bile yararlanıyorlar. Hatta iyi durum
da olanlara dokunmuyorum bile. Ama agressif olanlara siklofos
famid daha ziyade kullanıyorum. Haftada iki defa yüksek doz 
injekte ediyoruz. Kortikosteroidleride bilhassa hastanın anemi 
trombopeninin düzeltilmesi için kullanıyoruz. Stage ne olursa ol
sun bunları radyoterapiye veriyorum. Hodgkine gelince: herkes 
biliyorki ışınlama Hodgkini iyi eder. Hastanın sosyal durumuna 
bilhassa mali ışınlama veriyoruz. Fakat bu tedaviden kısa bir 
müddet sonra tekrar reşutle geliyorlar. Bunları yine şua tedavi
sine gönderiyorum. Buradaki tedavi şekli tamamen radyoterapis
tin tedavi tarzına göre yapılıyor. Önemli olan induksiyon tedavi
si değ·il hastaların takibidir. Ekseriya ister radyoterapi ister ke
moterapiden sonra hasta her bakımdan düzeliyor. Hasta bir tip 
remisyona giriyor. önemli olan hastayı takiptir. Biz bunu yapı
yoruz kontrol ediyoruz. Hiç olmazsa ayda bir geliyor. Eğer bir 
reşut varsa o zaman eldeki kemetrepaoytik ilaçlarla, steroidleri 
kullanıyoruz. Aksoy benden Vincirstin ve vinblastini hakkında 
bilgi istediler. Biz induktion tedavisinde kullandık. Vincristinden 
induktion ve vinslatinden remission tedavisinde memnunum. 



ADRIAMYCIN 

Ooç. Or. Bülent BERKAROA • 

Adriamycin, 1967'de Farmitalia Araştırma Laboratuarların
da Streptomyces peucetius caesius kültürlerinden elde edilen yeni 
antitümöral bir antibiyotiktir. Kimyasal yapı bakınımdan Dauno
mycin'e çok benzer. Her iki madde de anthracyclinic bileşiklerden 
olup, aralarındaki tek fark, asetilik bir radikalde Daunomycin'in 
bir hidrojen atomu ihtiva etmesine karşılık, Adriamycin'in bir 
hidroksil gurupu ihtiva etmesidir. 

İlk farmakolojik araştırmalar Milano'da 1969'da Milli Kanser 
Enstitüsünde Di Marco ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (1) . 
Adriamycin bazı fare ve sıçan tümörlerinde (fare meme kanseri, 
Ehrlich tümörü, Moloney sarkom virüsü) neoplastik proliferasyo
nu kuvvetle inhibe etmektedir ve ayni zamanda hayvanın ömrü 
uzamaktadır. Antitümöral tesiri Daunomycin'den daha yüksek bu
lunmuştur. Hayvan sarkomlarında terapötik indeks Adriamycin 
için 1.28 ve Daunomycin için 0.67 bulunmuştur. 

Hücre kültürlerinde Adriamycin perinükleoler kromatine ya
pışmakta ve böylece mitotik proçesi süratle durdurmaktadır. Kü
çük dozda profaz inhibisyonu ve yüksek dozda mitotik blok tees
süs etmektedir. 

Klinik çalışmalar henüz nisbeten az sayıda olmakla beraber, 
Adriamycin'in etkilerini yansıtmaktadır. Bonnadonna ve arkadaş
ları (2), Di Pietro ve arkadaşları (3), Massimo ve arkadaşları (4) 
insanda çeşitli tümöral hastalıkların tedavisinde Adriamycin ile 
aldıkları sonuçları bildirmişlerdir. Birçok mezankimal ve epitelyal 
menşeli tümörler (nöroblastoma, rabdomiyosarkoma, Ewing sar
koması, koryonepitelyoma, meme kanseri, rinofarenks epitelyoma-

• İstanbul Üniversitesi, Cerrahıınşn Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Tedavi Kliniği, Kür
sli31i, Cerrahpaşa, i.tnnbul. 
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sı, Wilms tümörü, akut ve kronik löserninler ve habis lenfomalar) 
Adriamycin'e hassas bulunmuştur. Adriamycin idame tedavi
sine uygun olmayıp, remisyon indüksiyonunda endikedir. Çünkü 
süratli ve şiddetli tesiri idame tedavisinde kullanılmasını güçleş
tirmektedir. 

Bir defalık ortalama doz, yetişkinde 0.5 mg/ kg ve çocukta 
0.8 mg/ kg olup, birkaç kullanma şeması vardır. Yükleme şeması
na göre, yukarıdaki doz 4 gün birer defa uygulanıp 3 gün ara ve
rilir ve ondan sonra haftada ı veya 2 defa uygulanarak devam 
edilir. Bir başka şemaya göre, günlük doz günaşırı olarak 4-6 defa 
uygulanır ve bundan sonra 3 gün ara verilir. Sonra haftada ı 
veya 2 defa zerkedilebilir. liiç i.v. olarak akmakta olan bir seru
mun lastiğ'inden verilir. 

Toksik belirtilerin en önemlileri stomatit, alopesi ve kernik
iliği depresyonudur. Ayrıca gastroenterit, ateş ve zerk yerinde 
flebit gibi komplikasyonlar da görülebilmektedir. 

Bizim Adriamycin ile tecrübemiz henüz yok denecek kadar 
azdır. Sadece Hodgkin'li bir çocukta Adriamycin kullanmış bulu
nuyoruz. Terminal safhaya gelmiş olan bu çocukta karaciğer gö
beğe kadar büyümüştü ve servikal gangliyonlar sitostatik teda
viye mukavemet ediyordu. Çocuğ·a günaşırı olmak üzere 3 kere 20 
mg Adriamycin uygulandı. Bir hafta içinde karaciğer % 50 kü
çüldü ve gangliyonlar geriledi. Fakat çocukta esasen mevcut olan 
hemorajik sisti

1
t ş~ddetlendi ve stom~tit meydana çıktı ve yut

kunma ağ-rılı olmağa başladı. !kinci küre başlamak üzere iken 
hasta vefat etti. Burada, diğer ilaçlara mukavemet eden hepato
megali ve adenomegalinin gerilemesine dikkati çekmek istiyoruz. 

İlk inceleme ve araştırmalar, Adriamycin'in etkili bir anti
tümöral madde olduğu kanaatini vermektedir. 
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LÖSEMi VE LENFOMALARIN İMMÜNOTERAPISI 

Or. Asuman MÜFTÜOGLU * 

İmmünoterapinin dört yolu vardır: 1) Aktif immünizasyon ki 
burada antijen verilerek vücudun kendi müdafaa maddelerini yap
ması beklenir. Otokton veya homolog tümör dokusu injeksiyonu ile 
gerçekleştirilmeğe çalışılan bu metodun insanlarda kullanılması 
güçtür. 

2) Pasif immünizasyon - Homolog veya heterolog immün se
rum injeksiyonu ile mümkündür. Lösemi ve lenfomalı çocuklara 
ana-babalarından alınan plazma injekte edilir. Diğ·er kemoteraptö
rik ajanlarla beraber kullanılan bu tedavinin sürviyi uzattığı veya 
klinik seyri hafiflettiği iddia ·edilmektedir. 

3) Adoptif immünizasyon - Tümör doku antijenlerine karşı 
spesifik olarak sensitize edilmiş immünokompetan hücre verilmesi 
ile gerçekleşir. Elde edilmesi güçtür. Graft-versus-host reaksiyonu 
doğ·urabileceğinden kullanılması da güçtür. 

4) Nen-spesifik stimülasyon - Tümörlü hastanın bütün im
mün müdafaa mekanizmasının harekete geçirilmesi ile gerçekleşir. 
Freund's adjuvant gibi kendileri antijen olmadıkları halde beraber 
verildikleri antijenlere karşı immün cevabın şiddetini artıran mad
deler, bakteriel endotoksinler, mikrobik polisakkarid ve lipidler ve 
BCG bu maksatla kullanılır. Bu maddeler antikor sentezini hızlan
dırdıkları gibi R.E. sistem tarafından fagositozu da artırırlar. Bu 
metod Fransada Mathe tarafından klinikde kullanılmaktadır fa
kat neticeleri henüz tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Lösemi ve lenfoınaların immünoterapisi sağlam teorik temel
lere oturmakla beraber henüz deney safhasındadır . . 

• İstanbul Üniversites i, Cerrabpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, Cerralıpaf'l, 
İs tanbul. 

- 303 -



PEDIATRiDE TEDAVi 

Dr. Lamia ULU KUTLU* 

Pediatri'de tedavinin etkisini belirtme bakımından klinik va
kalarımızdaki bulgulara değinmek istiyorum. 

Hodgkin hastalığı diagnozu konan 24 hastanın tedavisinde 
Cerrahi ve Radioloji kliniklerinin görüşleri öğrenildikten sonra 
iki vakada (stage I) cerrahi müdahale uygun bulunmuş, 8 vakada 
(5 vaka stage I ve 3 vaka stage II de) radioterapi tatbik edilmiştir. 
Kemoterapiye tabi tutulan vakalann sekizinde prednisolone, üçün
de Dichlorene, dördünde her iki ilaç kombine olarak kullanılmış ve 
bir vakada ikinci defa kliniğe gelişinde Endoxan da ilave edilmiştir. 
Cerrahi ve radiolojik tedaviye gönderilen vakaların takibi mümkün 
olamadığı için sonuçlan değerlendirmek güçtür. Haliyle taburcu 
edilen 8 vaka burada yer almaktadır. 12 vakada salah müşahede 
edilmiş, diğer vakalar değ·işik sürelerde (2-69 gün) vefat etmişler
dir. Bu vakalar arasında 1966 da radioterapiden istifade etmediği 
için kemoterapi (prednisolone-dichlorene) tatbik edilen, birinci sta
ge'de bulunan 5 yaşındaki bir çocuk halen hayattadır. Kontrol al
tında bulunan hastada hiç bir belirti yoktur. Diğer bir vaka ise 
kliniğimize müracaatında ikinci stage'de olup halen üçüncü yılın 
içinde bulunmaktadır. Mevcut belirtiler stage m e uymaktadır. 

Lenfosarkom vakalarında dört defa cerrahi müdahale yapılmış, 
beş vakada radioterapi tatbik edilmiştir. Salah ile taburcu edilmiş 
ve seyri bilinmeyen bir vaka dışında olumlu bir sonuç alınmamış
tır. 

Geni~ bir materyelde, kollaberasyonla daha iyi sonuçları bekle
mek tabiidir. 

• İstanbul Üniversitesi, Cerra.hpa.l}a Tıp Fakültesi, Cerrahpaga, İHtanbul. 
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TARTIŞMA 

Dr. Koray Dinçol : Vinco alkaloidleri üzerinde bu panelde her
şey söylendi. 

Biz seksiyonumuzda akut lökozlann cdnduction» tedavisi için 
vincristin'i tercih etmekteyiz. Maligne lenf omalarda da yaptığımız 
kombine tedavinin şekline göre, yani De Vita veya Fairley şemala
rına göre vincristin veya vincaleukoblastin kullanmaktayız. Yalnız 
burada iki mahzur göze çarpıyor.Birincisi-daha önce de söylendi
ilaçların her zaman memleketimizde bulunmaması, ikincisi de yan 
etkilerin husule gelmesi. Burada bilhassa vinca alkaloidlerinin mey
dana getirdiği periferik sinir musabiyetini zikretmek istiyorum. Bu 
tip yan etkileri 4 hastamızda müşahede ettik. İki hastamızda, birin
de unilateral, diğerinde de bilateral periferik fasial paralizi husule 
geldi. Bu sonuncuda hadise her iki alt ekstremitede paresteziler, ke
mik-veter refleks kaybı ve «waddling gait» (ördekvari yürüme) _ile 
birlikte idi. Bir diğer hastamızda injeksiyonların yapıldığı kolda 
parestezi, omuz ağrısı ve her iki elde interosseal kaslarda atrofi 
meydana geldi. Diğer hastada ise alt ekstrewitelerin birinde kemik 
veter refleks kaybı, «foot-drop» ve ayak sırtında interosseal kaslar
da atrofi gelişti. Vincristine bağlı bu hadiseler çoğunlukla rever
sible olmakla beraber, kas atrofilerinin sadece parestezi ve/veya 
refleks kaybına nazaran daha geç düzeldiğini gördük. Bu yan tesir
ler esas hastalığın devam etmekte olan tedavisinin kesilmesine se
bep olabildikleri için can sıkıcı hadiseler olarak nitelenebilir. 

Vincristin tedavisi esnasında thrombocytosis tesbit etmedik. 

Panel II - 20 



SONUÇ 

Prof. Dr. A. Tevfik BERKMAN • 

Sayın arkadaşlarım, 

Bugün, lenfoma konusunda II. nci panelimizin progra
mını tamamlamış bulunuyoruz. 1966 da tertiplemiş olduğumuz bi
rinci panelden bugüne kadar geçen dört yıl zarfında, muhtelif 
memleketlerde, aynı konu üzerinde muhtelif paneller tertiplenmiş 
bulunmaktadır; Buda maligne lenfomalarda teşhis ve tedavi ko
nularının henüz aktuel durumları muhafaza ettiğini ve çözüm
lenmesi gereken problemlerin bulunduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle II. nci lenfoma panelini tertip etmiş bulunuyoruz. 

Bu ikinci panelimizin programında da hastalığın histolojik 
biyolojik karakterleri, ve evolusion tipleri, ve lokal cerrahi, lokal, 
yada sistemik radyoterapi metodlan ve kemoterapilerinin aktuel 
durumları üzerinde durulmakla beraber, özellikle memleketimizde 
tnalign lenfoma (incidence) i üzerinde durulmuştur. 

DR. M. Aksoy tarafından İkinci !ç Hastalıklar Kliniğinin 
-100- Hodgkin vakası, ve Dr. A. Tevfik Berkman tarafından Rad
yoterapi Enstitüsü ve .Kliniğinin - 789 - malign lenf oma vakası, 
ve diğer dünya ülkelerindeki insidensleriyle mukayeseli bir etü
dü, ve Dr. L. Ulukutıu ve arkadaşları tarafından da Çocuk Klini
ğinde -10- yılda görülen malign Lenfoma vakaları üzerinde ol
mak üzere üç-orijinal incidence raporunun tartışılması, panelimi
zin başlıca özelliğini teşkil etmektedir. 

İncidence araştırmaları, bir taraftan lenf oma kliniğine ışık 
tutarken, malign lenf omaların cografi dağılış durumlarının ve 
ülkelere göre vucuddaki dağılış farklarının gösterilmesi ile, epi
demiolojik araştırmalarada yardım edecektir; Konunun bu açı-
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dan ele alınmasiyle vakıa Patojeni bakımından, temel - problem, 
determinant faktörünün belirtilmesi henüz mümkün değildir; Fa
kat maligne lenfoma probleminin, bütününün ele alınmsaı ge
rektiğini gösterebilmesi bakımından, bu araştırmaların her halde 
mühim bir fonksiyonu olduğu aşikardır; Değişik coğrafi dağılış, 
ve vucuddaki değişik bölgesel anatomik - dağılışı ile ilgili bazı 

faktörlerin meydana çıkarılması için yardımcı olacak, ve özellikle 
anatomo-patolojik jncidence etüdünün aydınlatıcı bir rolü ola
caktır. Şüphesiz burada yalnız seksion bulguları değil, nekropsi 
yapılan vakanın hem coğTafi patoloji ve hem de uygulanmış olan 
tedavi disiplinleri göz önüne alınarak, klinik o - potholojik bir in
terpretasion yapılması çok yararlı olacaktır. 

Panelimizin b i r i n c i - a m a c ı bu görü~ü expose etmek, 
coğ-rafi, gidai ve tedavi nedenleriyle husule gelebilen transision
ların incelenmesi luzumuna işaret etmektir. 

Panelin ikinci amacı ise, maligne lenfomalarının patola
jisinde yeni görüşleri, ve eğ·ilimleri, hematoloji ve immunoloji ala
nında yapılmakta olan araştırmalarla, erken Hodgkin teşhisi ve 
Biopsi tekniğ·i ile ilgili problemleri arzetmek olmuştur. 

Panelimizin ü ç ün c ü ve temel a m a c ı i s e, her hangi bir 
vakanın tedavi kararında radyoterapi; Kemoterapi yada kombi
ne tedavi şeklinde bir disiplinin planlanmasında, deskriptiv olan 
anatomik stade klasifiksondan ziyade, lenfografi, Scintigrafi tek
nikleri ve kemik iliğ'i Biopsilerine ve biyolojik araştınnalara da
yanan dynamik stade durumlarını belirtmek, ve bu nedenlede 
maligne lenfomaların, gurup - çalışmalarına imkan veren bir or
ganizasyon - tümör kliniklerinde tedavi edilmesi, izlenmesi ve so
nuçların değ·erlendirmeleri lüzumunu belirtmektedir. 

Bu amaçlarla tartışmalarını yapmış olduğumuz raporlardan 
alınan sonuçları gözden geçirirsek, maligne lenf amaların aktuel 
evolusion karakterlerini değerlendirmek içinde, vakaların histo
lojik ve klinik etüdlerinden başka, her bir vakada yapılmış 
olan tedavinin, lezionun mikroskopik karakteri üzerinde etkisini 
de göz önünde bulundurma lüzumunu ve epidemiolojik araştır
maları da değerlendirmek lüzumunu anlıyoruz. Ve anatomo - pat
holojik araştırmaların da klinik bünyesinde yapılması gerektiği
ni daha iyi anlıyoruz. 



308 A. T. Berkman 

Bu suretle panelimizin konu ve amaçlarını bu hususta bü
tün dünyanın göstermekte oldukları gayretleri huzurunuzda tarş
tışmış bulunuyoruz. Fakat daha mühim bir hususda, panel dola
yisiyle ilmi hayatımızın genç - değerlerini daha yakından takdir 
·etmek bahtıyarlığını da tatmı& bulunuyoruz. 

Son olarak, panel de görev almış bulunan bütün arkadaşla
rıma panel'e katılarak tartışmaları değerlendiren bütün Sayın 
meslekdaşlarımıza teşekkür ederim. 



Second Malignant Lymphoma Panel 

CONCLUSION 

By Prc.f. Dr. A. Tevfik BERKMAN 

Fellow Colleagues, 

Today, we have come to the end of the second lyrnplıoma pa
nel. During the four years that passed from the first lyrnphoma pa
nel held in 1966, various panels on this same subject were assemb
led in different countries. This is ample proof that diagnostic 
and therapeutic subjects of the malignant lymphoma stili con
tinue to be in attenion, and there satill exists problems waiting 
to be solved. With this aim our second lymphoma panel was assenb
led, 

Though the program of this second panel consisted of hysti
Iogical and biological properties of the disease, evolutionary fonns, 
local surgical, loca! or systemic radiotherapeutic modalities and 
actuaı place of chemotherapy, special attention was focused on 
the appearance of malignant lymphoma in our country. 

Three original reports of incident comprised of Dr. Aksoy's 
100 Hodgkin's case in the Second Clinic of internal diseases, Dr. 
Berkman's 789 malignant lymphoma case in Radiotherapy clinic 
and their comparison with malignant lymphoma incident in ot
her countries of the world, and also malignant lymphoma cases 
observed in a 10 year period in the Pediatric Clinic presented by. 
Dr. Ulukutlu and her colleagues were the main subjest for dis
cussion in our panel. 

These studies of incident will on one side shed lifht to the 
clinic of lymphoma and on the other hand demonstration of the 
geographical distribution of malignat lymphoma and the diffe
rences of localisation of the disease in the body in various countries 
Will help in epidemiollgical investigations. By looking at the sub
ject from this angle, actually at present it is yet impessible to 
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state the determinant factor in the determinant factor in the 
fundemental problem in the pathogenic situation. But it is appa
rent that the importance of the function of these investigations 
can show that the malignant lymphoma problem should be dis
cussed as a whole. 

These will help in discovery of various factors related to 
different geographic distribution and regional anatomic appea
rance of the disease in the body, and the anatomo-pathological 
studies of incident will be an enlightening factor in this problem. 
Undeoubtedly here the subject matter does not comprise only of 
the hystological cross sections, making a clinice - pathological in
terpretation by postmortem examinations of the cases from the 
point of view of both geographical pathology and also of the 
treatment that had been applied will be of much value. 

The first goal in our panel has been to emphasize this view 
and to point out the need for examination of the transition phe
nomena connected to geographical, alimentary and therepeutic 
factors. The second goal in our panel has been to present newer 
concepts and trendsin the pathology of the malignant Iymphoma, 
to show the investigations that are being carried out in hemato
logical and immnunological fields and to reveal problmes early 
diagnosis of Hodgkin's disease and the technique of biopsy. 

The third and main aim of our panel has been in the decision 
for treatment in any case, before planning therapy discipline by 
radiotherapy, chemotherapy or any form of combined treatment, 
instead of an anatomic stage classification that is deseriptive, one 
should ref er to more dynamic stage conditions that rest on met
hods of lymphangiographic and scintigraphic technics, bone 
marrow biopsies and biolo gical examinations. There f ore the need 
for treatment of malignant lymphoma by organisation of tumour 
elinics where it will be possible to make group studies in the fol
low up and the discunsion of the results of these studies is appa
rent. After having made the discussion of the reports, if we riew 
these results withthese aims in our minds, in the evaluation of 
actual evolutionary characteristics of malignant lymphoma, besi
des hystological and clinical studies of the cases, the effect on 
the micrescopical characteristics of each case by the treatment 
given should be brought to our attention. Ant the need for evalua-
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tion of epidemiological investi.gations is better understood. Ant it 
is better realised that the anatome-pathological examinaion sho
uld be carried aut within the framework of a clinic. 

Thus we have discussed before your presence, the subject and 
aims of our panel, and the efforts that the whole vorld show in 
these issues. But a more important point that has come out in 
connection with this fact is that we have experienced the happi
ness of observing more closely the young intellects of our scien
tific atmospher. 

Finally, I thank to all of my collegues who have accepted to 
participate in our panel, and to those who have contributed va
luably to our panel joining in the diacussions. 








