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ÖZET 

 

Amaç: Hodgkin hastalığı (HH), lenfoid dokudan köken alan, histopatolojik olarak tipik 

Reed-Stenberg hücreleriyle karakterize lenfoproliferatif bir hastalıktır. HL tüm 

kanserlerin %1’ini, bütün lenfomaların ise yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Nodüler 

lenfosit predominant ve  klasik HL olmak üzere 2 ana gruba ayrılan HL'de günümüzde 

ABVD en sık kullanılan kemoterapi rejimi olup tek başına veya kombine protokoller ile 

uygulanmaktadır. Biz de çalışmamızda HL tanılı hastaların demografik, histopatolojik, 

klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymanın yanında prognostik faktörler ve tedavi 

sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2011–Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul 

Tıp Fakültesi Hastanesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 

polikliniğinde Hodgkin Hastalığı tanısı konan hastaların bulguları retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmamıza histopatolojik olarak HL tanısı almış 98 hasta dahil 

edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, tanı anı fizik muayene, laboratuar ve 

görüntüleme sonuçları yanında olguların tanı evresi ve B semptom varlığı kaydedildi. 

Birinci basamak tedavi olarak ABVD kemoterapi protokollü yalnız başına veya 

radyoterapi ile kombine şekilde uygulandı. Relaps refrakter hastalara verilen tedaviler, 

yanıt durumları ve elde edilen tüm sağkalım verileri retrospektif olarak analiz edildi.  

Bulgular: Çalışmamıza HL tanısı alan 50'si kadın (%51.0), 48'i erkek (% 49.0) toplam 

98 hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızın 43’ü (%43,9) NS-HL, 33’ü (%33,7) MS-HL, 

4’ü (%4,1) LF-HL, 3’ü (%3,1) LZ-HL, 4’ü (%4,1) NLP-HL histopatolojik tip tanısı 

almıştır. Hastalarımızın tanı anında %1’i (n=1) Evre I, % 58,2’si (n=57) Evre 

II, %19,4’ü (n=19) Evre III ve % 21,4’ü (n=21) Evre IV olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

hastalarımızın %59,2’si (n=58) erken evre, %40,8’i (n=40) ileri evre olarak 

sınıflandırılmıştır. Birinci basamak tedavi olarak hastalarımızın % 51’ine (n=50) 

ABVD, % 49’una (n=48) ise ABVD+RT verildi. Toplam 14 (%14,3) hasta birinci 

basamak tedaviye refrakter olarak değerlendirilirken, 3 hastada remisyon sonrası nüks 

gelişmiştir. Takip süresi dahilinde hastalarımızın %10,2’si (n=10) kaybedildi. 

Evrelendirme, ileri yaş, histopatolojik tiplendirme ve B semptomu varlığının ölüm 

oranlarına istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (sırasıyla p-
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değerleri=0.014, 0.043, 0.024 ve 0,039). Çalışmamızda tüm hastalarımızın toplam 

sağkalım süreleri 44.82±20,3 ay olarak hesaplanmıştır. Tanı anında ileri evre olma, 

karaciğer tutulumu, ekstranodal tutulum ve erkek cinsiyet kısa sağkalım süreleri ile 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkilendirilmiştir (sırasıyla p-değerleri=0.045, 0.008, 

0.001 ve 0,016). Bununla beraber birinci basamak tedavi olarak ABVD+RT rejimi 

uygulanan hastalardan elde edilen sağkalım süresi (51,02±19,2 ay), yalnızca ABVD 

uygulanan hastalardan elde edilen sağkalım süresinden (38,86±19,6 ay) istatistiksel 

olarak yüksek bulunmuştur (p=0,004). 

 Sonuç: Çalışmamızda HL hastalarında histopatolojik tiplendirme, ileri yaş, ileri 

evre, erkek cinsiyet ve ekstranodal tutulum sağkalım oranlarını etkileyen en önemli 

prognostik faktörler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ABVD+RT kombine tedavi 

rejimi ile istatistiksel olarak anlamlı uzun sağkalım verilerini elde edilmiştir. Sonuç 

olarak çalışmamızın bulguları Hodgkin hastalığının yönetiminde doğru tanı, dikkatli 

histopatolojik tiplendirme, evrelendirilme ve prognostik risk analizinin 

bireyselleştirilmiş optimal tedavinin önerilebilmesine olanak sağladığını ortaya 

koymuştur. 

 

 

Anahtar kelimeler: Hodgkin Lenfoma (HL); Kemoterapi; Sağkalım. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Hodgkin's lymphoma (HL) is a lymphoproliferative disease originated from 

lymphoid tissue, histopathologically characterized by Reed-Stenberg cells. HL 

comprises approximately 1% of all malignancies and 10% of all lymphomas. HH is 

classified in two main groups as; Nodular Lymphocyte Predominant (NLP) HL and 

Classic HL. In addition, currently ABVD is the most commonly used chemotherapy 

regimen and is administered alone or in combination protocols in HL. We aimed to 

evaluate the demographic characteristics, histopathologic types, laboratory findings, 

clinical features, treatment responses, prognostic factors and survival data of patients 

who were diagnosed with HL in our study. 

 

Material and Methods: In this study, the findings of patients diagnosed as Hodgkin's 

Disease in Istanbul Unıversity Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine 

between January 2011- December 2015 were evaluated retrospectively. The total 

number of 98 patients who were diagnosed with HL enrolled to the study. In addition to 

the physical examination findings and demographic characteristics of all patients, 

laboratory findings, all imaging findings, the state of stage at diagnosis and information 

of B symptoms existence obtained during the application period were evaluated and 

recorded. ABVD chemotherapy regimen was administered alone or in combination with 

radiotherapy (RT) protocols as first line therapy in all HL patients. The data of 

treatment protocols in patients with relapsed or refractory disease, survival findings and 

all treatment responses obtained from our study were retrospectively analyzed. 

 

Results: The 98 patients included in this study were 48 (49.0%) male and 50 (51.0%) 

female with the following histologies at the time of diagnosis; nodular sclerosis, 43 

(43,9%); mixed cellularity, 33 (33,7%); lymphocyte depleted, 4 (4,1%); lymphocyte 

predominant, 3 (3.1%); and NLP-HL, 4 patients (4,1%). Distribution of patients 

according to stages at the time of diagnosis were; 1 (1%) patients were in stage I, 57 

(58.2%) were in stage II, 19 (19.4%) were in stage III and 21 (21.4%) were in stage IV. 

ABVD in combination with RT therapy was administered to 49% (n=48) of our patients 

and 51% (n=50) received ABVD chemotherapy alone as first line therapy. Total number 
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of 14 (14,3%) patients were evaluated as refractory to first line therapy and relapses was 

seen in 3 patients. 10,2% (n=10) of the patients were died during follow-up period. The 

mortality rate was statistically associated with stage of disease, advanced age, 

histopathologic types and presence of B symptoms (p-values=0.014, 0.043, 0.024 and 

0,039 respectively). The mean survival times of all HL patients was 44.82±20,3 month. 

In addition advanced stage, male gender, liver and extranodal involvement were 

significantly associated with short survival times at the time of diagnosis (p-

values=0.045, 0,016, 0.008, and 0.001  respectively). Furthermore the patients who 

treated with ABVD+RT protocol as first line therapy, were achieved higher survival 

rates (mean 51,02±19,2 month) than patients received ABVD chemotherapy alone 

(mean 38,86±19,6 month) (p=0,004). 

 

Conclusions: In our study histopathologic types, advanced age, advanced stage, male 

gender, and extranodal involvement were evaluated as the most important prognostic 

factors affecting survival rates in patients with HL. More over the statistically 

significant long survival rates were achieved with the combination of ABVD+RT 

therapy protocol. In conclusion; the findings of our study demonstrated that 

management of patients with Hodgkin lymphoma via an accurate diagnosis, careful 

prognostic risk assessment, attentive histopathologic typology and staging may allow an 

individualized optimal therapy to recommend.  

 

 

Key Words: Hodgkin lymphoma (HL); Chemotherapy; Survival. 
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1.GİRİŞ 

 Hodgkin lenfoma (HL) lenfoid dokulardan köken alan ve malign Reed Stenberg 

hücreleri ile karekterize lenfoproliferatif bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1’ini, bütün 

lenfomaların ise yaklaşık %10’unu oluşturan HL, gelişmiş ülkelerde 20 yaş civarı ve 60 

yaş üzeri olmak üzere iki yaş döneminde, gelişmekte olan ülkelerde ise çocuklukta ve 

ikinci dekadda pik yapmaktadır. Hodgkin lenfoma tüm yaşlarda erkeklerde daha sık 

görülmekle birlikte nodüler sklerozan (NS) tip kadınlarda daha sık görülür. İnsidansın 

yaş, cinsiyet, ırk ve histolojik alt türüne göre değişimi, HL'nin heterojen yapısını 

göstermektedir. Hastalığın etiyolojik temeli tam olarak aydınlatılamasada yüksek 

sosyoekonomik düzey, EBV pozitifliği, immunsupresyon durumu, otoimmun hastalık 

öyküsü ve genetik yatkınlık HL için başlıca risk faktörleri arasında sayılmaktadır. 

Günümüzde geçerli olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından son şekli verilmiş 

sınıflandırmaya (2016) göre HL klasik (%95) ve nodüler lenfosit predominant HL (%5) 

olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır. Klasik HL ise; lenfositten zengin, nodüler 

sklerozan, mikst sellüler ve lenfositten fakir subtiplere ayrılır. Gelişmiş ülkelerde 

nodüler sklerozan tip HL, tüm olguların 2/3’ünü oluşturmaktadır. Mikst sellüler tip HL 

ise Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen tiptir. Bununla beraber güncel 

tedavi yöntemleri uygulandığında lenfositten zengin subtip en iyi prognoza sahip iken, 

lenfositten fakir subtip en kötü prognozu gösterir. Hastalık genellikle; servikal veya 

supraklaviküler ağrısız lenfadenopati olarak ortaya çıkar. Ateş, gece terlemesi ve son 6 

ayda vücut ağırlığının %10’undan fazlasını kaybetmek B semptomları olarak 

adlandırılır ve bu bulgular prognostik öneme sahiptir. Hodgkin lenfomada %25-40 

olguda B semptomları saptanır. En sık saptanan bulgu ateştir. Hastalıkta doğru bir 

evreleme yapmak için iyi bir anamnez, ayrıntılı fizik muayene ve laboratuar bulguları 

yanında görüntüleme yöntemleri ve kemik iliği biyopsi incelemelerine gereksinim 

vardır. Günümüzde HL tanısı alan olgularda tanı anı görüntülemede, tümör hücrelerinde 

işaretli glikoz hipermetabolizmasının görüntüleme modalitesine dayanan hibrit PET-BT 

yönteminin uygulanması standart kabul edilmektedir. Günümüzde evreleme Ann Arbor 

evrelemesinden modifiye edilmiş olan Costwold şemasına göre yapılmaktadır. Her evre 

kendi arasında “A” (B semptomları yok) ve “B” kategorilerine (B semptomları mevcut) 

ayrılır. Ayrıca ekstranodal tutulum “E”, dalak tutulumu “S” harfi ile gösterilir.  Risk 

faktörlerinin değerlendirilmesinde daha çok erken evre HL için günümüzde en sık 
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Alman Hodgkin Çalışma Grubu (GHSG), Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Teşkilatı 

(EORTC) ve Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) önerileri kullanılmaktadır. İleri evre 

HL için ise serum albümin düzeyi, hemoglobin düzeyi, erkek cinsiyet, 45 yaş üstü 

olmak, beyaz küre sayısı, lenfopeni gibi bağımsız risk faktlerini değerlendiren 

“International Prognostic Score” (IPS) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Yanıt 

değerlendirmesinde ise günümüzde PET-BT yöntemi önerilirken Deauville kriterleri ile 

birlikte yorumlanması gerekmektedir. HL olguları tanı anı evre ve risk grubu 

belirlendikten sonra 3 ayrı grupta değerlendirilerek tedavi planı yapılır; Erken evre iyi 

risk (Evre I-II, olumsuzluk faktörü yok), erken evre kötü risk (Evre I-II, olumsuzluk 

faktörlerinden herhangi biri var) ve ileri evre (Evre III-IV hastalık). Tedavideki 

gelişmeler neticesinde, HL başlıca şifa sağlanabilen kanserler arasında yerini almıştır. 

Tedavinin amacı; en düşük komplikasyon riski ile en yüksek kür oranı sağlamak 

olmalıdır. ABVD ve son yıllarda BEA-COPP rejimi sık kullanılan kemoterapi 

protokolleri olup tek başına veya tutulu alan radyoterapi (TART) ile kombine 

uygulanmaktadır. Adı geçen güncel tedavi yaklaşımları ile HL’da kür oranı %80’lerin 

üzerindedir. Bununla beraber relaps refrakter hastalıklarda standart bir tedavi olmasa 

bile klinik değerlendirme temelinde tedavilerde otolog kök hücre destekli tedavi 

seçenekleri mevcuttur. Ayrıca özellikle CD30’a karşı (Brentuximab Vedotin/SGN-35) 

ve CD20’ye karşı (Rituximab) monoklonal antikorlar ile yeni rejimlere yönelik 

çalışmalar da devam etmektedir. Günümüzde tedaviye yanıtın değerlendirmesinde ise 

PET-BT önerilmektedir. Hastaların takip sürecinde  hikaye ve fizik muayene ilk iki 

yılda 3 ayda bir, daha sonraki üç yılda 6 ayda bir, daha sonra ise yıllık aralıklarla takip 

yapılmalıdır. PET-BT ve BT’ye göre tedaviye yanıtı değerlendirme, 2014 yılında 

Lugano Sınıflandırması ile güncellenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Biz de bu 

çalışmada Ocak 2011 ve Aralık 2015 yılları arasında Hodgkin Lenfoma tanısı almış 

hastaların demografik, histopatolojik, klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymanın 

yanında tedavi şekli, prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarını retrospektif olarak 

değerlendirmeyi amaçladık.  

 

 

 

 



3  

2. GENEL BİLGİLER 

 

 Geçmişte Hodgkin hastalığı olarak tanımlanan ve patolojik örneklerde Reed-

Sternberg (RS) hücresi ile kendini gösteren HL, sıklıkla germinal merkez orijinli, 

nadiren ise non-germinal merkez orijinli olan B lenfosit kaynaklı lenfoid dokunun 

malign bir hastalığıdır (1,2). HL'da hastalığın anatomik yayılımı ve daha az oranda 

histolojik alt tipi prognostik faktörler olarak değerlendirilirken, başarılı tedavi 

yaklaşımının sağlanması, doğru evreleme ve etkin takip ile mümkün olabilmektedir. 

Bununla beraber en temel amaç optimal tedavi seçimi ile hastalarda minimal 

komplikasyonlarla kür elde etmektir (3).  

 

2.1.Tarihçe 

 Hodgkin lenfomaya ait patolojik bulguların ilk tanımlaması 180 yıl kadar önce 7 

otopsi olgu serisi ile Dr. Thomas Hodgkin tarafından yapılmış olup bu antiteye özel bir 

isim verilmemiştir. “Hodgkin lenfoma” isimlendirilmesi 30 yıl kadar sonra aynı 

bulgulara sahip vaka serisini yayınlayan Dr. Samuel Wilks tarafından yapılmıştır. Her 

nekadar Langhans ve Greenfield hastalığa ait bazı histolojik özellikleri tanmlamışsa da 

bu hastalığa özgü malign dev hücreler Carl Sternberg ve Dorothy Reed tarafından1800 

sonları ve 1900 başlarında tanımlanmış ve Reed-Sternberg (RS) hücreleri adını almıştır. 

1944 yılında Jackson ve Parker tarafından önerilen HL için ilk histolojik sınıflamayı, 

1966 Rye konferansında revize edilen Lukes ve Butler'ın sınıflandırması izlemiştir. 

Hodgkin lenfoma başlangıçta inflamatuar bir tablo gibi düşünülmüş, 1967’de yapılan 

çalışmada klonal bir süreç ile ilişkili olduğu ortaya konmuş, takip eden yıllarda bulgular 

konfirme edilmiş ve malign bir süreç olduğu netleşmiştir (4). 

 

2.2. Epidemiyoloji  

 Hodgkin lenfoma, tüm kanserlerin %1’ini, bütün lenfomaların ise 

yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Her yıl tüm dünyada yeni tanı alan kanser 

vakalarının yaklaşık %0,6’sını oluşturmaktadır. HL yaşa göre uyarlanmış görülme oranı 

yılda 2,7/100 000 olarak bildirilmektedir. Amerika’da her yıl 8830 yeni vaka ve 1300 

ölüm bildirilmektedir. Avrupa’da insidans yaklaşık her 100.000 kişide 2,4 vaka olarak 

bildirilmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da HL yıllık insidansı, erkeklerde 
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100.000'de 1.3 ila 4.0, kadınlarda 100.000'de 0.9 ila 3.1 olarak hesaplanırken, Asya 

ülkelerinde görülme oranı önemli derecede düşüktür: erkeklerde 0.1 ila 1.3 iken 

kadınlarda 0.7'den bile daha düşüktür. Ülkemizde ise bu konuda yapılmış  çalışmalar 

oldukça kısıtlıdır (5). Türkiye'de her yıl tahmini 2000 yeni vaka görülmektedir. 

Türkiye’de Hodgkin lenfomanın epidemiyolojik bulguları genel olarak batı literatürü ile 

benzerlik göstermektedir (6).  

 Lenfomanın sıklığı yaş, cinsiyet, EBV gibi viral faktörlere maruziyet, 

sosyoekonomik statü, ırk ve coğrafik özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Beyaz 

ırkın hastalığa daha yatkın olduğu belirlenmiştir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde 

bimodal yaş dağılımı gösterir, 10 yaşından sonra görülme sıklığı giderek artar ve 20’li 

yaşlarda pik yapar, 45 yaşından sonra ikinci pikini yapar. Gelişmemiş ülkelerde HL’nın 

görülme sıklığı azalır, bu ülkelerde 15 yaşından önce görülme sıklığı artarken adölesan 

ve genç erişkinlerde pik daha az belirgindir. Hodgkin lenfoma tüm yaşlarda erkeklerde 

daha sık görülmekle birlikte nodüler sklerozan tip kadınlarda daha sık görülür(7). 

 

2.3. Etiyoloji 

 Hodgkin lenfoma’nın etiyolojisi tam olarak aydınlatılmasada; Epstein-Barr 

virüsü (EBV) ile HL’nın birlikteliği, yüksek sosyo-ekonomik düzey, yüksek eğitimli, 

küçük aile topluluklarında artan risk (düşük kardeş sayısı) ve aynı aile bireyleri arasında 

daha sık görülmesi şeklinde oluşan genetik yatkınlık düşüncesi hakimdir (7). 

 

2.3.1.Sosyoekonomik düzey 

 Yüksek sosyoekonomik düzey, erken çocuklukta yüksek standartlı bir yaşam 

sürmek, yüksek eğitimli küçük aile topluluklarında büyümüş olmak, düşük kardeş sayısı 

veya çoçuklukta düşük oyun arkadaşı sayısı risk faktörü iken düşük sosyoekonomik 

gruplarda ise daha sık oranda EBV pozitifliği risk faktörü olarak bilinmektedir. 

Sosyoekonomik düzey ile HL gelişme riski arasındaki ilişkiye dair bu veriler, genel 

çevresel etiyolojik ve enfeksiyöz ajanlara gecikmiş maruziyete işaret etmektedir. Erken 

maruziyet hücresel immun sistemin yeterince olgulanlaşması ile ilişkilendirilmektedir. 

Maruz kalınan etkenin özgün olarak ne olduğu henüz bilinmemektedir (5). 
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2.3.2.Enfeksiyoz Ajanlar 

 EBV’nin neden olduğu enfeksiyöz mononükleoz öyküsü olan hastalarda, HL 

riskinde artış olduğu görülmektedir. Çalışmalar HL hastalarında EBV viral kapsid 

antijenine karşı kontrol gruplarından daha yüksek antikor titreleri elde edildiğini ve 

serolojik EBV pozitifliği ile HL oluşma riskinin 2.5-4 kat arttığını rapor etmiştir. Bugün 

EBV-DNA, PCR tekniği ile plazma ve serumda gösterilebilmektedir. Bu şekilde yapılan 

çalışmalarda EBV-DNA ile aktif hastalık ve hastalığın şiddeti arasında ilişkiler tespit 

edilmiştir. Bunun yanında istatistik analiz çalışmaları hastalığın mononukleoz 

infeksiyonundan 2.9 yıl sonra oluşma eğiliminde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Batı 

ülkelerinde her 3 yetişkin HL hastalasının 1'i EBV ilişkili bulunmuştur (5,8). 

 Ayrıca viruslerin HL'nin moleküler patogenezinde immun supresyon yolu ile 

önemli rol oynadığı bildirilmiştir (8). Bu duruma sebebiyet veren virüslerin başında 

HIV gelmektedir. HIV infeksiyonu ile HL oluşma riski arttığı bilinmektedir. Buna ek 

olarak HL oluşma riski damar içi ilaç kullanan HIV pozitif bireylerde diğer HIV pozitif 

bireylerden daha yüksek bulunmuştur (9). Bununla beraber suçiçeği, kızamık, 

kabakulak, kızamıkçık ve boğmaca gibi çocukluk çağı hastalıkları ile HL gelişme riski 

arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır (5). 

 

2.3.3.İmmunsüpresyon 

 Hodgkin Lenfoma insidansı, solid organ ve kök hücre nakli, immunsüpresif 

ilaçlarla tedavi, HIV enfeksiyonu (5-25 kat risk artışı) gibi immunsüpresyonla ilişkili 

bazı durumlarda artmaktadır. Organ transplantasyonlarında HL prevalansı % 0,2'dir. 

İmmunsüpresif bireylerde HL gelişme riski, non-hodgkin lenfoma (NHL) gelişme 

riskine göre daha az gibi görünmektedir (5). 

 

2.3.4.Otoimmun Hastalıklar 

 Otoimmun hastalık öyküsü olan bireylerde, HL gelişme riski artmıştır. Yapılan 

çalışmalarda; romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve sarkoidoz öyküsü, ailesel 

sarkoidoz ve ülseratif kolit öyküsü ile HL gelişme riski arasındaki ilişki gösterilmiştir 

(5). 
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2.3.5.Aile Öyküsü 

 Hodgkin Lenfoma gelişme riski, hasta bireylerin akrabaları arasında daha 

yüksektir. Bu durum genetik yatkınlıkla ve maruz kalınan ortak çevresel faktörlerle 

ilişkili görünmektedir. HL tanılı hastaların yakın akrabalarında, beklenen risk oranının 

3-5 katı kadar fazla artmış risk mevcuttur. Genç erişkin HL hastalarının kardeşlerinde 

ise risk oranı 7 kat artarken, tek yumurta ikizlerinde bu oran 100 kat artmış 

görünmektedir (5). Ayrıca yakın akrabalar arasında erkek bireylerde röletif riskin 3.1 

oranında artış gösterdiği bildirilmiştir. Dolayısıyla genç erkek kardeşlerde risk artışı 

gözlenirken yaşlılarda risk azalmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda HL için 

özel bir genom bölgesi ortaya çıkarılamasada bazı çalışmalar HLA-DPB1*0301 ile 

yüksek HL riski, HLA-DPB1*0401 genom bölgesi ile düşük HL riski arasındaki ilişkiyi 

rapor etmişlerdir (8). 

 

2.3.6.Sigara ve Alkol 

 Sigara kullanımının HL riskini artırdığı bilinmekte iken alkol kullanımının 

hastalık görülme sıklığı üzerine bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir (5). 

 

2.4. Histopatoloji ve Sınıflandırma 

 Klasik Hodgkin Lenfoma’da histopatolojik tanı normal görünümlü lenforetiküler 

hücrelerin yanında yer alan dağınık yerleşimli iri, tek veya multinuklear tümör hücreleri 

olan “Reed-Sternberg” hücrelerinin varlığına dayanır (Şekil 1). Bu hücrelerin anöploid 

ve klonal olduğu gösterilmiştir. Genetik ve immunfenotipik çalışmalar ile bunların 

lenfosit kökenli olduğu bilinmektedir. Nadir bir alt tip olan nodüler lenfosit predominant 

HL da B lenfositlerden köken almaktadır. Diğer Hodgkin Lenfoma tiplerinde 

görülmeyen laküner hücreler nodüler sklerozan tipte görülürler. Patlamış mısır (pop-

corn) görünümlü hücreler nodüler lenfosit predominant HL alt tipine özgüdür. Klasik 

HL’nın tipik immünofenotipi: CD3-, CD20-/+, CD45-, CD30+ ve CD15+’tir (5,10). 
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Şekil 1.Reed-Sternberg hücreleri. 

 HL ilk kez 1944'de Jackson ve Parker tarafından sınıflandırılmış ve sonrasında 

farklı sınıflamalar (Jackson and Parker, Lukesand Butler, Rye Conference, R.E.A.L. 

Classification) olsa da güncel olarak kullanılan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 

önerdiği sınıflamadır (5,11). 2016 yılında DSÖ tarafından günümüzde geçerli olan son 

şeklini almıştır. Buna göre HL klasik ve nodüler lenfosit predominant HL olmak üzere 2 

ana gruba ayrılmıştır (Tablo 1) (11). 

Tablo 1. Hodgkin Lenfomanın DSÖ sınıflandırması. 

 Hodgkin Lenfoma için DSÖ Güncel Sınıflandırması 

A Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma  

B Klasik Hodgkin Lenfoma  

1. Lenfositten zengin  

2. Nodüler sklerozan  

 3. Mikst sellüler  

4. Lenfositten fakir  

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Nodüler Lenfosit Predominant-HL (NLP-HL) 

 HL olgularının %5 kadarını oluşturur. Hastalık klinik prezentasyon, 

immünfenotipik özellikleri, hastalık seyri ve prognoz bakımından HL’nin diğer 

formlarından farklıdır. Aynı zamanda klinik seyir, prognoz ve yaşam süresi, diğer HL 
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tiplerinden daha iyidir. 30-50 yaş arasında ve erkeklerde daha sık (erkek-kadın 

oranı=3:1) gözlenir. Servikal lenf bezlerine ek olarak aksiller ve inguinal lenf nodları da 

başvuru anında tutulmuş olabilir, mediastinal, splenik ve kemik iliği tutulumu çok 

nadirdir. Hastaların çoğu başvuru anında evre I-II olup oldukça büyük bir lenfadenopati 

ile başvurabilirler. Bu evrelerdeki hastalığın prognozu oldukça iyidir 10 yıllık sağkalım 

oranları % 80 ve daha üstündedir (12,13). Diğer HL’den farklı özelliklerinden biri de 

geç relapsların görülebilmesidir. Çoklu relapslara karşın hastalık genellikle indolent 

(yavaş-sakin seyirli) özelliğini korur ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmez. 

Histopatolojik olarak ayırımda sadece nodüler görünümün olması değil, malign 

hücrelerin klasik Reed-Sternberg hücrelerinden farklılığı da söz konusudur. Daha 

önceden lenfositik ve/veya histiyositik (LH) olarak tanımlanan neoplastik hücreler, son 

sınıflamada popkorn veya Lenfosit predominant (LP) hücreler olarak adlandırılmaktadır 

ve diferansiasyonun sentroblastik basamağındaki monoklonal germinal merkez B 

hücrelerinden köken alırlar. Aslında RS hücrelerinin bir varyantı olan bu hücrelerin iri 

veziküler nukleusları ve multilobuler küçük nükleolusları ile tanınırlar. RS 

hücrelerinden farklı immunofenotipik özelliklere sahip olup CD15 ve CD30 negatif iken 

CD19, CD20 yanısıra Bcl-6 pozitiftir (5,9). Lezyon dokularından elde edilen LH 

hücreleri üzerinde yapılan analizler sonucunda immunglobulin genlerinin monoklonal 

re-organizasyonu açığa kavuşturulmuştur. Buna göre immunglobulin ağır zincirinin 

çeşitli bölgeleri yüksek miktarda somatik hipermutasyon aracılığı ile LH prekürsörlerini 

meydana getirmektedir. Böylelikle NLP-HL'nın germinal merkez-B hücre 

mutasyonundan orijin aldığı ortaya koyulmuştur (14). 

 

2.4.2. Klasik Hodgkin Lenfoma  

 Olguların % 95'den sorumludur. Gelişmiş ülkelerde nodüler sklerozan tip HL, 

tüm olguların 2/3’ünü oluşturmaktadır. Mikst sellüler tip HL ise Türkiye ve gelişmekte 

olan ülkelerde en sık görülen tiptir (Tablo 2). İlk piki 10-35 yaş arasında, ikinci piki ise 

60’lı yaşlarında olan bimodal yaş dağılım tipiktir(15).  
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Tablo 2. Klasik HL sınıflandırmasında prevalans. 

 

Histopatoloji ABD 

 

 

Türkiye 

 

Lenfositten zengin 
%5-10 %5-10 

Nodüler sklerozan 
%40-60 %25-35 

Mikst sellüler 
%25-35 %35-50 

Lenfositten fakir 
%5-10 %5-10 

                                                        *Veriler 2003 yılına ait bir yayından alınmıştır. 

  

 Klasik HL'deki RS hücreleri, bol miktarda sitoplazma ve çok sayıda nükleer lob 

veya çekirdek içeren büyük hücrelerdir (çap>20-50µm). Çekirdekler büyük, soluk 

kromatinli ve net bir halo ile çevrili belirgin eozinofilik merkezi nükleolus ile "baykuş 

gözü görünümü" şeklinde tanımlanmaktadır. RS hücrelerinde olguların neredeyse 

tamamı CD30 açısından pozitiftir, bununla beraber CD15 büyük bir kısmında (%75-85) 

pozitif olarak saptanır. Ancak lökosit ortak antijeni ve CD75 için çoğunlukla negatiftir. 

CD20 ve CD79a gibi B hücresi belirteçleri için sonuçlar, klasik HL'nin % 40 veya daha 

azında pozitif iken, RS hücreleri tarafından kodlanan B hücresine özgü bir 

transkripsiyon faktörü olan B hücresine özgü aktive edici protein (BSAP) eksprese eden 

PAX5 geni, olguların yaklaşık % 90'ında mevcuttur. Ancak Oct2, BOB.1 ve PU.1 gibi 

transkripsiyon faktörleri, klasik HL'nin RS hücrelerinde mevcut değildir (Tablo 3) 

(16,17). İzole edilmiş RS hücrelerinden ekstrakte edilmiş DNA analizleri, olguların 

%98'den fazlasındaki immünoglobülin genlerinin monoklonal re-organizasyonunu 

ortaya koymuştur. Burada da somatik mutasyonun germinal merkezli B-hücrelerinden 

kaynaklandığına işaret etmektedir. RS prekürsörleri negatif antijen seçiminden 

apoptotik sinyallerin disregülasyonu gibi bilinmeyen bir mekanizma ile kaçtığı 

düşünülmektedir (18). 
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Tablo 3. HL'da tümör hücrelerinin immunfenotipik tanılarına göre dağılımı. 

İmmunfenotipik Marker 

Klasik HL 

(RS Hücreleri) 

NLP-HL 

(LH/LP Hücreleri) 

 CD15 +/– – 

CD30 + – 

Lökosit ortak antijen – + 

CD20, CD79a –/+ + 

B-hücre–specifik aktivatör 

(Pax-5) 
+ + 

CD75 – + 

 J-zincir – + 

 Bcl-6 – + 

 Oct2 –/+ + 

 BOB.1 – + 

 PU.1 – + 

 Epitelyal membran antijeni – +/– 

 Anaplastik lenfoma kinaz – – 

 

 

2.4.2.1. Lenfositten Zengin Klasik-HL (LZ-HL) 

 Klasik HL’nin %3-5’ini oluşturur. Hastaların median yaşları diğer HL 

subtiplerinde olduğundan daha yüksektir. % 70 oranlarında erkek cinsiyet üstünlüğü 

izlenir. Az sayıda RS hücresinin eşlik ettiği küçük olgun lenfositlerden zengin bir tablo 

mevcut olup diffuz ya da nodüler patern gözlenebilir. Regrese germinal merkezler, 

nodüler yapıda eksantrik olarak yerleşmiş olabilir. Bununla beraber klasik RS hücre 

tipinin yanı sıra, LH hücreleri (popcorn) ve lakünar hücreler de görülür. CD30 ve CD15 

ekspresyonu izlenir fakat CD20 ve CD79a ekspresyonu düşüktür (Sırasıyla %33, %9). 

Genellikle erken evrede tanı konur. Tipik olarak periferik lenf nodu tutulumu izlenir, 

mediasten tutulumu nadirdir. Hodgkin dışı lenfomaya özellikle de diffüz büyük hücreli 

lenfomaya dönüşme riski veya nüks gelişme riski diğer histolopatolojik alt gruplardan 

daha fazladır. Buna rağmen 10 yıllık sağkalım %90’ın üzerindedir. Ayırıcı tanıda 
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immunfenotipleme yardımcıdır. Güncel tedavi yöntemleri uygulandığında çok iyi bir 

prognoza sahiptir (19,20).  

 

2.4.2.2. Nodüler Sklerozan Klasik-HL (NS-HL) 

 Endüstriyel ülkelerde HL’nin en sık görülen tipidir ve vakaların %60-80’ini 

oluşturur. Asya ülkelerinde ise bu oran rölatif olarak düşer. Median görülme yaşı 28 

olup kadınlarda kısmen daha fazladır. NS subtipi daha çok alt servikal, supraklavikular 

ve mediastinal lenf nodlarını tutma eğilimindedir. Hastaların önemli bir kısmı 

mediastinal kitle (%80) ve bulky hastalık (%54) ile prezante olabilir. Kemik iliği 

tutulumu nadirdir (%3). Vakaların yaklaşık %40’ında başvuru anında B semptomları 

mevcuttur ve evre II'dir. Histolojik incelemede sklerotik bantlar, nodüler görünüm RS 

hücrelerinin laküner varyantları mevcuttur. İyi prognozlu histopatolojik alt gruplardan 

biridir. Ancak iri mediastinal tutulum kötü prognoz için risk faktörüdür. NS HL, 

histolojik olarak lenfoid dokuyu en azından iyi tanımlanmış bir nodülden ayıran geniş 

kollajen bantları ile karakterizedir. RS sayısı yüksek oranda değişkendir. Daha çok RS 

hücre varyantı olan laküner hücreler karakteristiktir. Bol miktarda açık sitoplazmaya 

sahip oldukça büyük olan bu hücreler, diğer klasik HL türlerinde RS hücrelerine kıyasla 

daha komplike lobüle çekirdeklere ve daha az belirgin nükleollere sahiptirler. Aynı 

zamanda bu varyantın anaplastik büyük hücreli lenfoma ve metastatik karsinomlardan 

ayırt edilmesi gerekir (2,9).  

 

2.4.2.3. Mikst Sellüler Klasik-HL (MS-HL) 

 Gelişmiş endüstriyel ülkelerde tüm HL’lerin %15-25’ini oluştururken gelişmekte 

olan ülkelerde vakaların %50 kadarını oluşturur. Ayrıca AIDS'li hastalarda en sık 

görülen tiptir. En sık Polimorf diffuz yada nodüler infiltrat içinde dağılmış klasik RS 

hücreleri gözlemlenir. Her yaşta özellikle orta yaşlarda görülür, yaş dağılımı bimodal 

değildir ve tek bir pik yapar. Erkek kadın oranı 3/1 olup başlangıç anında sıklıkla B 

semptomları eşlik eder ve tanı anında hastaların çoğunluğu evre III-IV’tür. LZ ve NS 

histopatolojik tiplere göre daha kötü seyir gösterir. Prognozu NS HL ve lenfositten fakir 

tip HL arasında intermediate alanda değerlendirilir. Periferal lenf nodları sıklıkla 

tutulurken mediastinal lenf nodu tutulumu nadirdir. Klasik tipte RS hücreleri bolca 

mevcuttur (21). 
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2.4.2.4. Lenfositten Fakir Klasik-HL (LF-HL) 

 Batı ülkelerinde HL’lerin %1’inden azını oluşturur. İleri yaşlarda görülür ve 

erkek cinsiyet hakimdir. Prognozu en kötü olan tiptir. Zeminde yaygın RS hücrelerinin 

olduğu lenfosit sayısının az olduğu histolojik alt tiptir. Diğer HL ve NLP-HL’lerden 

ayırıcı tanıda immun fenotipleme büyük önem taşır. Bu subtipte 2 morfolojik farklı 

form söz konsudur; 'retiküler' ve 'diffüz fibrosis'. Alman HL çalışma gurubunun 

kapsamlı analizinde diğer HL alt guruplarından farklılığın olduğunu, hastaların çoğunda 

tanı döneminde sıklıkla ileri evre olduğundan olumsuz prognostik göstergelerin eşlik 

ettiğini bildirmişlerdir (22). 

 

2.5. Klinik  

 Hodgkin lenfoma genellikle; servikal veya supraklaviküler ağrısız lenfadenopati 

olarak ortaya çıkar. Ortalama %50 olguda servikal lenfadenopati izlenir. Daha az 

sıklıkta başvuru anında aksiler ve inguinal lenfadenopati saptanabilir. Diffüz büyüme 

supraklavikular, infraklavikular veya anterior göğüs duvarında daha belirgindir (23). 

Waldeyer halkası, mezenterik, epitroklear ve popliteal lenf bezleri nadiren tutulum 

gösterir. Hastaların %50’sinden fazlasında asemptomatik olabilen veya dispne, öksürük 

ya da vena kava superior sendromuna neden olabilen mediastinal kitle tespit edilebilir. 

İnfeksiyoz mononükleoz enfeksiyonunda tonsillektomi yapıldığı taktirde histopatolojik 

bulgular HL’yi taklit edebildiğinden genç hastalarda böyle durumlarda büyük özen ve 

dikkat gösterilmelidir. Ateş, gece terlemesi ve son 6 ayda vücut ağırlığının %10’undan 

fazlasını kaybetmek B semptomları olarak adlandırılır ve prognostik öneme sahiptir. 

Hodgkin lenfomada %25-40 olguda B semptomları saptanır. En sık saptanan bulgu 

ateştir. Ateş tanı anında hastaların %27’sinde görülür ve genellikle düşük derecede ve 

düzensizdir. Nadiren 1-2 haftalık ateşli ve ateşsiz dönemleri izleyen siklik, yüksek 

derecede ateş izlenebilir. Eğer ateşe antipiretik ile müdahale edilmezse, nadiren 1-2 

haftalık ateşli ve ateşsiz dönemleri izleyen Pel-Ebstein olarak tanımlanan siklik ateş 

paterni gözlenebilir. Yine bu “Pel Ebstein” tipi ateş diagnostikdir. Sistemik semptomlar 

hastaların %25’inde bildirilmektedir. Generalize kaşıntı, alkol alındığında tutulu lenf 

bezi bölgesinde ağrı HL’de tanımlanan bulgulardır. Kronik pruritus, olguların 

%10’unda başlangıç belirtisi olabilir, fakat prognostik önemi gösterilememiştir. Bu 
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nedenle bu bulgular B semptomları olarak kabul edilmezler. B semptomları; tedavi 

seçimi, evreleme ve prognozun belirlenmesinde önemlidir. B semptomları, yaşlı hastalar 

ve ileri evre hastalıkta daha sık görülmektedir (4,24). 

 Hodgkin lenfoma bir sonraki lenf düğümü bölgesine aşama aşama yayılır. 

Genellikle gidiş şekli boyundan mediastene, çölyak lenf düğümlerine, buradan da dalak, 

karaciğer ve kemik iliğine doğrudur. Hastalık çoğunlukla supradiyafragmatik 

LN’larından başlar. Tek başına infradiyafragmatik hastalık ise, %10-20 olguda söz 

konusudur. Olguların %50-60’ında mediastinal LAP vardır. HL’da diffüz hematojen 

yayılımdan önceki son aşama dalak tutulumudur. Bu nedenle karaciğer tutulumu varsa 

dalak da mutlaka tutulmuştur. Kemik iliği tutulumu HL hastalarının%5-8’inde beklenir, 

ancak erken evre hastalıkta tutulum oranı %1’den azdır. İleri evre hastalıkta kemik iliği 

tutulumunun saptanması tedaviyi değiştirmez ancak tedavinin sonunda yapılan yanıt 

değerlendirme prosedürlerini etkiler. Kemik iliği tutulumu, yaygın hastalığı olan ve B 

semptomları bulunan kötü prognozlu histolojik alt gruplarda saptanır. Ender olarak 

kemik (genellikle osteolitik), böbrek ve akciğer parankim tutulumu da olabilir. Ancak 

Hodgkin lenfomada primer ekstranodal hastalık çok nadirdir (5,25). Bununla beraber 

yaygın intratorasik hastalıkta; öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve nadiren hemoptizi 

yakınmaları olabilir. Ön mediastinal LAP’nin nadiren vena kava superiora basısı 

nedeniyle yüzde şişme ve baş-boyun venlerinde genişleme görülebilir. Göğüs duvarı 

oskültasyonu plevral efüzyonu gösterebilir. Derin palpasyon ile intraabdominal organ 

büyümeleri (splenomegali, hepatomegali) tespit edilebilir. Sırt ağrısı, kemik ağrıları ve 

spinal kord kompresyon semptom ve bulguları tesbit edilebilir. Santral sinir sisteminde 

parankimal veya meningeal tutulum nadirdir. Çeşitli paraneoplastik sendromlar 

tariflenmiştir; Progressif multifokal lökoensefalopati, subakut serebellar dejenerasyon, 

nekrotizan myelopati, subakut duyusal ve motor nöropati, Gullian Barre sendromu ve 

granulomatöz angiitis bulguları tespit edilebilir (5,26). 

 

2.6. Tanı ve Evreleme 

2.6.1. Tanı  Algoritmaları 

 Hodgkin lenfoma hastalarında, kesin tanı kritiktir ve patolojik değerlendirme 

için yeterli numune sağlanması gerekir. Bu nedenle Hodgkin Lenfoma’da tanı için 

çoğunlukla önerilen eksizyonel biyopsidir. İnce iğne ve tru-cut biyopsi patolojik tanı 
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açısından yetersiz kalabilir ve tedavi sürecine geçişte gecikmeye neden olabilir. HL’da 

eksizyonel biyopsi önerilmesinin nedeni tümör hücrelerinin tutulan dokuda hücre 

popülasyonunun azınlığını oluşturması ve yetersiz bir biyopsinin malign hücreleri 

içermemesi nedeniyledir (5). Nihai tanının sağlanması için örnek materyalde RS 

hücrelerinin tespiti gerekir. Bu hücreler, yaygın olarak, reaktif lenfositler, eozinofiller 

ve histiyositlerden oluşan zengin bir hücresel alanda izlenebilinecektir. Klasik Hodgkin 

lenfomanın patolojik özelliği, karakteristik bir reaktif hücresel arka planda bulunan 

büyük malign, çok çekirdekli Reed-Sternberg hücrelerinin varlığıdır. NLP-HL'de ise 

klasik Hodgkin lenfomadan farklı olarak LH hücreleri önemlidir. Tanı için hastalarda 

kapsamlı bir fizik muayene yapılmalı ve tam bir anamnez alınmalıdır. İlk muayene 

sonucu tespit edilen B semptomları, alkol intolerans, kronik pruritus, kilo kaybı, 

halsizlik bulguları mutlaka rapor edilmelidir (27). 

 Bununla beraber standart laboratuar testleri tam kan sayımı (hemoglobin düzeyi 

ve lökosit, lenfosit sayısı), periferik yayma, trombosit sayımı, sedimantasyon hızı, 

serum laktat dehidrogenaz (LDH) seviyesi, elektrolit düzeyleri, albumin, ALP, beta2 

mikroglobulin düzeyleri, bilirubin, BUN, kreatinin, karaciğer ve böbrek fonksiyon 

testlerini içermelidir. Gerekli görünen durumlarda hepatit markerları ve HIV testi 

istenmelidir. Hastalarda normokrom normositer anemi, lökomoid reaksiyon, eozinofili 

(özellikle pruritus varlığında), lenfopeni (ileri evre ve kötü prognostik tipte) görülebilir. 

Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) yüksek olabilir ve hastalık aktivitesini gösteren 

testlerden biridir. Hastalık aktivitesi ile ilişkili olarak c-reaktif protein (CRP) gibi akut 

faz reaktanları artabilir (26,28). Hastalıkta doğru bir evreleme yapmak için iyi bir 

anamnez, ayrıntılı fizik muayene ve laboratuar bulguları yanında görüntüleme 

yöntemleri ve kemik iliği biyopsi incelemelerine gereksinim vardır (26,27). 

 

2.6.2. Radyolojik Özellikler 

 Bilgisayarlı tomografi (BT); Boyun, toraks, abdomen ve pelvik BT sık 

kullanılan radyolojik yöntemlerdir. Tanı anında hastaların 2/3’ünde BT ile intratorasik 

hastalık tespit edilebilir. Mediastinal adenopati, özellikle genç bayan ve nodüler sklero- 

zan tipde sıktır. Hiler adenopati, akciğer parankim tutulumu, plevral efüzyon ve göğüs 

duvarında kitle, toraks BT ile tespit edilebilir. Ancak hala BT, dalak tutulumu ile 

histolojik korelasyonu göstermede yetersiz kalmaktadır (2,26). 
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 Lenfanjiografi; retroperitoneal LAP’ların saptanmasında, BT ile 

lenfanjiografinin değeri hemen hemen aynıdır. Lenfanjiografi, paraaortik LN’larındaki 

hastalığı saptamada daha duyarlıdır. Klinik olarak supradiyafragmatik bölgeye sınırlı 

hastaların %30-60’ında lenfanjiografi ile abdominal veya pelvik LN tutulumu tespit 

edilebilir. Bu tekniğin önemli bir avantajı da verilen kontrast maddenin aylarca hatta 

yıllarca kalabilmesi ve takipte tedaviye yanıtı değerlendirebilmek için 

kullanılabilmesidir (2,26). 

 Galyum-67 sintigrafisi; mediasten, kemik sintigrafisinde anormal görünen 

bölgelerin ve tedavi sonrası “rezidü” kitlelerin değerlendirilmesinde faydalıdır. “Single 

photon-emitted computed tomography” Ga-67 sc’nin değerini artırmaktadır (2,26). 

 Pozitron Emisyon Tomografisi (PET); moleküler düzeydeki değişiklikleri 

gösteren bir görüntüleme yöntemidir. Basit bir şeker olan glikoz, radyoaktif 

işaretlenerek, sinyal veren madde haline getirilerek hastaya damar yoluyla verilir. Sinyal 

veren bu madde, bir tarayıcı ile vücutta izlenir ve dağılımları kaydedilir. Lenfoma 

hücrelerinin metabolizması, normal hücrelerden daha yüksek olduğu için glikoz gibi 

bazı maddeler, lenfoma hücreleri tarafından daha fazla kullanılır. Dolayısıyla vücudun 

değişen glikoz metabolizmasını görüntüleyen PET ile, hastalık bölgelerinin teşhis 

edilmesi son derece kolaylaşır. Hodgkin lenfomada diğer görüntüleme yöntemleri ile 

şüpheli bulunan LN’larının değerlendirilmesinde, cerrahi tedavi veya RT sonrası kalan 

dokunun değerlendirilmesinde ve hastalığın evrelendirmesinde kullanılabilir (26,29). 

 Evrelemede en yaygın kullanılmakta olan görüntüleme yöntemi bilgisayarlı 

tomografidir. Son yıllarda tümör hücrelerinde glikoz hipermetabolizmasının 

görüntüleme modalitesine dayanan hibrit PET/BT yöntemi bu hastalığın tanı, evreleme 

ve yanıt değerlendirme aşamalarında önem kazanmış ve bir çok merkez tarafından 

bilgisayarlı tomografi ile birlikte kullanılır hale gelmiştir. Meme kanseri gibi nodal 

tutulum ve uzak metastaz eğilimi olan hastalıklarda tek seferde tüm vücudu tarayarak 

primer tümör lezyonu dışında hem nodal tutulum hemde metastaz hakkında oldukça 

güvenilir oranlarda bilgi veren bu yöntem son yıllarda bir çok kanser tanı ve takip 

prosedürü uygulamasında sıkça kullanılmaya başlanmıştır (30). Evreleme hem BT ile 

hem de PET-BT ile yapılabilsede, tedavi öncesinde BT ile erken evre olarak 

değerlendirilen HL hastalarının %10-15’inin PET BT ile ileri evre olduğu gösterilmiştir. 
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Günümüzde HL tanısı alan olgularda tanı anı görüntülemede PET-BT yapılması 

standart kabul edilmektedir (31). 

 

2.6.3. Evreleme 

 HL’nin evrelemesi hastaların izlemi ve tedavi planlaması yönünden büyük önem 

taşır. Eksploratrif laparotomi ve splenektominin yer aldığı patolojik evreleme uzun 

yıllardır terk edilmiş yerini klinik evreleme almıştır. Günümüzde evreleme Ann Arbor 

evrelemesinden modifiye edilmiş olan Costwold şemasına göre yapılmaktadır (4). 

Hodgkin lenfoma evrelendirme sistemi, lenfadenopatinin lokalizasyonu, sayısı, 

boyutuna ve ekstranodal lenf nodu tutulumunun yakın ya da sistemik olarak yayılma 

eğiliminde olup olmadığı bazalinde belirlenir. Her evre kendi arasında “A” ve “B” 

kategorilerine ayrılır. Ateş, gece terlemesi, vücut ağırlığının %10’dan fazlasının kaybı 

gibi sistemik semptomların varlığı “B” kategorisi ile, bu semptomların olmaması “A” 

kategorisi ile simgelenir. Ayrıca ekstranodal tutulum “E”, dalak tutulumu “S” harfi ile 

gösterilir. Tablo 4’de Ann-Arbor evreleme sistemi ve Costwolds modifikasyonu 

özetlenmiştir (5). 

Tablo 4. Ann-Arbor evreleme sistemi ve Costwolds modifikasyonu. 

 

 

Evre 

 

 

Hastalık Tutulumu 

 

I Tek bir lenf bezi bölgesi (IE; Tek bir ekstra lenfatik organ) 

II Diafragmın aynı tarafında iki ya da daha fazla lenf nodu bölgesi (IIE; Evre II'ye 

ek olarak diafragmın aynı tarafında bir ekstra lenfatik organda lokal tutulum)  

III Diafragmın her iki tarafında lenf nodu bölgelerinde tutulum (IIIE; Evre III'e ek 

olarak ve bir ekstra lenfatik organda lokal tutulum) 

IV Bir veya daha fazla ekstra lenfatik organda lenf nodu tutulumu ile birlikte olan 

veya olmayan diffuz tutulum, Kemik iliği tutulumu 

 

A Sistemik Semptom Yok 

B Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı 

S Dalak tutulumu 

X Bulky kitle (mediastinal kitle torasik çapın üçte birinden daha büyük veya çapı> 

10 cm olan herhangi bir nodal kitle)  
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 Dalak tutulumunu belirlemede en güvenilir yöntem laparatomidir. Ancak güncel 

olarak sadece belli koşullarda evreleme laparatomisine başvurulur. Eğer hastaya sadece 

RT verilmesi isteniyorsa ve intraabdominal hastalık saptanması tedavi seçimini 

etkileyecek ise laparatomi yapılmalıdır, diğer durumlarda gereksizdir. Ayrıca HL’da 

kemik iliği tutulumu fokal ve genellikle fibrozis ile birlikte olduğu için biyopsi yapmak 

gerekir, sadece aspirasyon yetersizdir. Fizik muayene ve düz akciğer grafisi ile 

hastaların yaklaşık %90’ı evre I veya II olarak değerlendirilmektedir. Tüm evreleme 

işlemleri tamamlandıktan sonra olguların %60’ının ileri evrede (Evre 3-4) olduğu 

görülmektedir (26).  

 Bununla beraber erken evre Hodgkin lenfoma diyafragmanın bir tarafına sınırlı 

LN tutulumu, Ann Arbor evre I veya II ve B semptomu olmayan asemptomatik olgular- 

dan oluşmaktadır. Tümör çapı 10 cm’nin üzerinde olan veya mediastinal kitle transvers 

çapı transtorasik çapın 1/3’ünden fazla olan “Bulky” hastalık erken evreye dahil 

edilmemektedir. B semptomu olan hastalar da erken evreye dahil edilmemiştir. Çünkü 

klinik evre IB-IIB hastalara evreleme laparotomisi yapılsa ve RT verilse bile ya 

laparotomi de “upstage” nedeniyle (%40-50) yada nüks riski (%20-25) nedeniyle KT 

gerekli olmaktadır. İleri evre hastalık ise B semptomları, “bulky” hastalık (10 cm veya 

üzeri) veya evre III veya IV hastaları içermektedir (26,32).  

 

2.7. Prognostik Faktörler  

 Hodgkin Lenfomada hastalığın seyri açısından prognostik faktörlerin 

belirlenmesi yol göstericidir. Bu prognostik faktörlerin belirlenmesi tedavinin 

bireyselleştirilmesini sağlar. Olgularda tanı anı evreleme ile birlikte erken evre (Evre 1-

2) olgularda bazı faktörler ve bu faktörlerin sayısına göre (yaş, sedimentasyon, B 

semptomlarının varlığı, tutulu alan sayısı, bulky hastalık) hastalar bazı araştırmacılar 

tarafından çok iyi, iyi ve kötü grup olarak 3'e ayrılır. Bununla beraber erken evre HL ya 

da sınırlı evre HL tanımlamaları, bazı çalışma gurupları ve ekollere göre bazı 

değişiklikler göstermektedir. Kuzey Amerika kooperatif çalışma gurubu sınırlı evre 

hastalığı; “Bulky” hastalığı olmayıp evre I-IIA olan hastalar olarak tanımlamıştır. 

Avrupa’da ise iki büyük çalışma gurubu (EORTC ve GHSG) erken evre hastalığı ve 

tedavi guruplarını “erken evre iyi” ve “erken evre iyi olmayan” olarak iki guruba 
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ayırmışlardır. Günümüzde en sık kullanılan Alman Hodgkin Çalışma Grubu (GHSG), 

Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Teşkilatı (EORTC) ve Ulusal Kapsamlı Kanser 

Ağı (NCCN) önerileridir (Tablo 5) (33,34).  

Tablo 5. Evre I-II Hodgkin Lenfoma olumsuzluk faktörleri. 

 

Risk Faktörü 

 

GHSG 

 

EORTC 

 

NCCN 

Yaş (-) ≥ 50 (-) 

Sedimentasyon ve 

B semptomu 

>50 mm/s ve asemptomatik, 

veya 

>30 mm/s ve B semptomu var 

>30 mm/s ve B semptomu var 

 

>50 mm/s veya herhangi bir B 

semptomu varlığı 

 

>50 mm/s ve 

asemptomatik, 

Nodal Alan Sayısı ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 

Mediastinal kitle Mediastinal kitle oranı >0,33 Mediastinal kitle oranı >0,35 Mediastinal kitle 

oranı >0,33 

Bulky Hastalık (-) (-) > 10 cm 

Ekstranodal 

lezyon 

 

Var 

 

(-) 

 

(-) 

 

 İleri evre (Evre 3-4) olgularda ise 1998 yılında Hasenclever ve Diehl tarafından 

önerilen “International Prognostic Score” (IPS) yaygın bir şekilde kabul görmüş ve 

günümüzde hala kullanılmaktadır (Tablo 6). Serum albümin düzeyi, hemoglobin düzeyi, 

erkek cinsiyet, 45 yaş üstü olmak, beyaz küre sayısı, lenfopeni ve evre IV hastalık 

bağımsız risk faktörleri olarak ortaya konmuştur (35).IPS’daki faktörlerin her biri bir 

parametre olarak kabul edilir ve parametre sayısı artıkça, hastalıksız sağkalım süresi 

kısalmaktadır (26). 
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Tablo 6. Evre III-IV Hodgkin Lenfoma için Uluslararası Prognostik Skor (IPS). 

 

➢ Albumin <4 gr/dl  

➢ Hemoglobin <10,5 gr/dl  

➢ Erkek cinsiyet 

➢ Yaş ≥45 

➢ Evre IV hastalık 

➢ Lökositoz (>15,000/mm3)  

➢ Lenfopeni (Lökosit sayısının  

%8’inden az veya<600/mm3) 

 

➢ 0-2 puan düşük risk  

➢ 3-4 puan orta risk  

➢ 5-7 puan yüksek risk  

 

 

 

 

 

 

5 yıllık PFS  

➢ 0: %84  

➢ 1: %77 

➢ 2: %67   

➢ 3: %60  

➢ 4: %51 

➢ 5-7: %42   

 

 PET görüntüleme yöntemi ile evrelemede %15-20 kadar değişiklik olabildiği 

(genellikle üst evreye) ve klinik yaklaşıma yansımaların %5-15 kadar olduğu 

bildirilmiştir. Özellikle ileri evre hastalıkta interim PET analizi önemli bir prognostik 

bilgi verebilmektedir. Bu sayede daha yüksek doz yoğun kemoterapi rejimlerinin tercih 

edilebileceği hasta guruplarının ayırt edilmesi mümkün olabilir (4,36,37). Hodgkin 

Lenfoma olguları tanı anı evre ve risk grubu belirlendikten sonra 3 ayrı grupta 

değerlendirilir ve tedavi planı yapılır (5).   

 

➢ Erken evre iyi risk (Evre I-II, olumsuzluk faktörü yok)   

➢ Erken evre kötü risk (Evre I-II, olumsuzluk faktörlerinden herhangi biri var)   

➢ İleri evre (Evre III-IV hastalık)  

 

  

2.8. Tedavi  

 Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar HL hastaların birçoğu için ölümcül bir 

hastalıktı. Radyoterapi ve ardından kemoterapi uygulamalarının devreye girmesi 

sonuçlarda dramatik bir düzelme sağlamış ve HL modern tedavi yaklaşımları sayesinde 

şifa sağlanabilen kanserler arasında yerini almıştır. Özellikle erken evre hastalarda elde 

edilen büyük başarılar (%90’lara ulaşan kür oranları) uzun süreli takipleri beraberinde 

getirmiş ve geç etkiler olarak adlandırdığımız tedavi ilişkili sorunlar ve bunlara bağlı 

morbidite ve mortalite doğal olarak önem kazanmıştır. Buna karşın ileri evre hastalarda 

sonuçlar bu kadar yüz güldürücü olamamakta, tekrarlamış veya primer refrakter hastalık 
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ise ciddi bir sorun olarak klinisyenlerin karşısında durmaktadır (4). HL'de tedavinin 

amacı; en düşük komplikasyon riski ile en yüksek kür oranı sağlamak olmalıdır. ABVD 

ve son yıllarda BEA-COPP rejimi sık kullanılan kemoterapi protokolleri olup tek başına 

veya tutulu alan radyoterapi (TART) ile kombine uygulanmaktadır. Adı geçen güncel 

tedavi yaklaşımları ile HL’da kür oranı %80’lerin üzerindedir.HL tedavi yaklaşımları; 

erken evre hastalık (iyi riskli/kötü riskli), ilerlemiş hastalık yanında refrakter ve nüks 

hastalığa yönelik tedavi başlıkları altında incelenmesi doğru olacaktır (5,27). 

 

2.8.1. Erken Evre İyi Riskli HL'de Tedavi  

 Evre I-II ve olumsuzluk faktörü olmayan olguların tedavisini kapsar. 

Günümüzde erken evre HL tedavisinde amaç yanıt oranlarını belki biraz daha arttırmak, 

ama daha önemlisi yanıt oranlarını ve sürelerini olumsuz etkilemeden, tedaviye bağlı 

geç yan etkileri en aza indirgeyen tedavi yöntemlerini uygulamaktır (38).  

 Erken evre HL’de tedavi yaklaşımları son 20-25 yılda dramatik bir şekilde 

değişim göstermiştir. Hodgkin lenfomanın tedavisinde en önemli değişiklik De Vita ve 

ark. tarafından 1960’lı yıllarda MOPP rejiminin geliştirilmesi ile olmuştur (30). MOPP 

protokolü kullanımı ile mortalite’de %60’dan fazla azalma gözlenmiştir. MOPP rejimi 

uygulamasını takiben 20 yıllık takipte %50’lerin üzerinde DFS oranı gözlenmiştir. 

MOPP rejimi kullanımı ile görülen akut yan etkileri azaltmak için MOPP rejiminde bazı 

modifikasyonlar yapılmıştır. Böylece MVPP, ChlVPP ve COPP gibi MOPP benzeri 

rejimler geliştirilmiştir. COPP protokolü ile yapılan çalışmalarda MOPP rejimine 

üstünlük gösterilememiştir (39). 

 1980’lere kadar HL’de evrelemeye yönelik laparotomi ve splenektomi 

uygulanmakta olup yaygın kabul gören tedavi şekli geniş alan radyoterapisi idi.  

Evreleme laparotomisinden sonra genellikle “extended field” ışınlama yıllardır 

uygulanan standart tedavi olmuştur (40). Takip eden süreç içinde cerrahi evreleme 

yerini klinik evrelemeye bırakmış ve kabul gören tedavi şekli çoklu ajandan oluşan 

sistemik kemoterapi ile kombine edilen radyoterapi olmuş, mortalite ve morbidite 

önemli ölçüde azalmıştır. EORTC H6 çalışmasında cerrahi ile klinik evreleme yapılan 

hastaların randomize karşılaştırılmalarının sonucu progresyonsuz yaşam (PFS) ve 

toplam yaşam sürelerinde önemli bir farklılık gözlenmemiştir (41). 
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 Kombine tedavi modalitelerinin devreye girmesi sonucu daha iyi sonuçlar elde 

edildiği gibi ilerleyen süreç içinde morbiditeye önemli etkileri olan radyoterapinin 

dozunda azalma sağlanabilmiştir. İtalya’da yapılan bir randomize çalışmada 

doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin’den oluşan (ABVD) kemoterapi 

rejimi geniş alan yada TART ile kombine edilmiş ve kıyaslanmıştır (4). Takiplerde 

yanıt yönünden iki kol arasında bir farklılık gözlenmemiştir. Erken evre HL’de kombine 

tedavi modalitelerinin üstünlüğü GHSG’un HD7 ve HD8 randomize çalışmalarında 

ortaya konmuş ve kombine tedavilerde daha kısa kemoterapi kürlerinin benzer etkinliğe 

sahip olduğu gösterilmiştir (2 kür ABVD+radyoterapi). Tek başına ABVD rejiminin 

etkinliğini test eden çalışmalarda çok iyi sonuçlar bildirilmiştir. Ancak son çalışmalar 

EEHL’da kombine tedavilerin tek başına RT veya KT tedavilerinden daha iyi olduğu- 

nu ortaya koymuştur. GHSG HD10 çalışmasında kombine tedavi uygulamaları başarılı 

bulunmuş ve tutulu alan radyoterapi dozlarında yapılan indirgemenin interim analiz 

sonuçlarına göre, olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Günümüzde yaygın 

kabul görmüş tedavi şekli kombine modalite rejimidir. Bununla birlikte uzun süreli yan 

etkileri azaltmaya yönelik kemoterapi ilaçlarında kısıtlamaya gidilmesini, siklus 

sayısının azaltılmasını ve en çok da morbiditeye önemli etkileri olan radyoterapinin 

devre dışı kalıp kalmayacağını araştıran bir çok çalışma sürmektedir. Özellikle risk 

adapte tedavi yöntemlerinin araştırıldığı interim PET analizlerini içeren çalışmaların 

uzun süreli sonuçları büyük önem taşımaktadır (4,42). Sonuç olarak günümüzde erken 

evre-iyi olan grup için geçerli tedavi yöntemi; 2 kür ABVD+20 Gy tutulu alan 

radyoterapisidir. Klinik ve hasta bazlı RT verilmesi düşünülmeyen olgularda ise 

alternatif tedavi olarak 4 kür ABVD tedavisi standart kabul edilmektedir (5). 

 

2.8.2. Erken Evre Kötü Riskli HL'de Tedavi  

 Evre I-II ve olumsuzluk faktörlerinin herhangi birinin varlığında olguların 

tedavisini kapsar. Yaygın mediastinal hastalıkta akciğer, perikard ve göğüs duvarına 

uzanım, sıklıkla eşlik eder. Plevral efüzyon da görülebilir. Kombine KT ve RT ile %80 

RFS izlenirken, yalnız RT ile %40-45 RFS bildirilmiştir. Tek başına RT ile tedavi 

edilen hastalarda nüks hastalık daha fazla görülmektedir. İlave olarak RT’nin kalp ve 

akciğer dokusunda yarattığı toksisitelerde dikkate alınmalıdır. Kemoterapi seçiminde 

göz önüne alınması gereken en önemli nokta, KT’nin yol açtığı geç dönem yan 
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etkilerdir. Özellikle sterilite, akut lösemi ve kardiyopulmoner toksik etkiler, göz önünde 

bulundurulması gereken yan etkilerdir (38,43). 

 Bugün için güncel standart tedavi 4 kür ABVD ve 30 Gy ile TART 

uygulamasıdır. Alman çalışma grubunca önerilen diğer bir tedavi rejimi 2 kür ABVD, 2 

kür BEACOPP ve 30 Gy ile TART tercih edilebilir. RT verilmesi düşünülmeyen 

olgularda ise alternatif tedavi 6 kür ABVD’dir. İnterim PET-BT ile yanıta göre tedavi 

şekli belirlenmesi gelecek vaad eden bir uygulamadır (27). Bu tedavi şeklinde 2 kür 

ABVD sonrası PET-BT çekilmesi ve deauville skoru 1-3 olan olgularda ABVD 

rejimine devam edilmesi, deauville skoru 4-5 olan olgularda ise ABVD yerine 

BEACOPP tedavi rejimine geçilmesi önerilmektedir (44). 

 

2.8.3. İleri Evre HL Tedavisi (Evre III-IV) 

 20. yüzyılın ortalarına kadar ileri evre HL hastalarında hastalıktan kurtuluş 

mümkün değildi. Radyoterapi ve kemoterapi alanlarında gelişmeler HL’nin tedavisinde 

önemli bir çığır açmış önemli başarıları beraberinde getirmiştir. 1967’de de Vita ve ark. 

MOPP (mekloretamin, vinkristin, prokarbazin ve prednizon) ile ileri evre HL’da %50 

toplam sağkalım rapor etti (45). Ancak MOPP kemoterapisinde ciddi oranda akut 

toksisite ve artmış sterilite ve akut lösemi riskleri görüldü. Bununla birlikte MOPP 

sonrası remisyonda olan hastalarda ilerleyen süreçte sekonder neoplazilerin 

gelişebilmesi, infertilitenin önemli bir sorun olması bu rejimi tartışılır hale getirmiş ve 

1975 yılında Bonadonna ve ark.nın geliştirdiği sekonder neoplazi riskinin ve infertilite 

riskinin düşük olduğu ABVD rejimi devreye girmiştir (46) Erken evre HL’da %90’lara 

varan uzun süreli sağ kalımlardan söz edilebilmesine karşın ilerlemiş hastalıkta bu 

oranlar ancak %70’lere ulaşabilmektedir. Bununla beraber Evre IIIA hastalığın tedavisi 

tartışmalı olmakla birlikte bazı alan tutulumları (dalak, çöliak, splenik hilus ve porta 

hepatis nodları tutulumu gibi) total nodal RT uygulaması gerektirdiği için Evre IIIA 

hastaların tek başına KT ile veya “bulky” hastalık gözlenmesi durumunda KRT ile 

tedavi edilmesi genel kabul görmüştür (26). İlerlemiş hastalıkta standart bir rejim haline 

gelen ABVD rejimine karşın dozu arttırılmış BEACOPP gibi daha intensif kemoterapi 

uygulamaları araştırılmış, etkinlikte kısmi bir artış gözlenmesine karşın toksisitelerin 

fazla olması bu rejimlerin dezavantajını oluşturmuştur (4). 
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 Aslında günümüzde ileri evre hastalıkta standart tedavi rejimi bulunmasa da 

toksisite avantajı nedeni ile 6-8 kür ABVD önerilen tedavi şeklidir. Alman HL grubu 

özellikle IPS 4 ve üstü olan olgularda BEACOPP rejimini önermektedir. Fakat 

BEACOPP rejimindeki yüksek toksisite nedeni ile tedavi seçimi klinik tecrübeye göre 

karar verilmelidir (5). Kemoterapi sonrası PET-BT değerlendirmesinde metabolik yanıt 

elde edilen olgularda RT önerilmemesine karşın PET-BT’de >2,5 cm boyutunda rezidü 

hastalık olanlarda ise RT’nin yararını gösteren çalışmalar vardır (47). 

 

 

2.8.4. Relaps Refrakter Hastalıkta Tedavi 

 Nüks hastalık; primer tedavi tamamlandıktan sonra tam remisyona giren 

hastalığın ilerlemesidir. Refrakter hastalık ise; primer tedavi sırasında hastalığın 

ilerlemesi veya tedaviye rağmen değişiklik olmaması ve bunların patolojik olarak 

gösterilmesidir. 1960’larda tedavi edilen hastaların %80’inde hastalık ilerleme olasılığıı 

varken 1990’lardan sonra bu oran %20’ler civarına çekilmiştir. Bu riskin 

hesaplanmasında veya tahmin edilmesinde basit bir yol başlangıç hastalık evresidir. 

Evre ilerledikçe nüks ve refrakterlik riski de artmaktadır (12,26). 

 Primer tedavi olarak tek başına RT uygulamasından sonra nüks gelişen 

hastalarda KT ile kür elde etme olasılığı ve oranı çok yüksektir. Bu konudaki 

deneyimlerin çoğu MOPP tedavi rejiminden kazanılmıştır. Nüks anında ileri evre ve B 

semptomları olan hastalar kötü prognostik grubu oluştururlar. Tek başına KT 

yöntemlerinden sonra nüks gelişen hastalarda ise sonuçlar daha kötüdür. İlk remisyon 

süresinin uzunluğu (1 yıldan daha uzun olması) sekonder tedaviye yanıtı gösteren 

önemli bir parametredir. Uzun süreli remisyon elde edilen hastalarda ölümlerin yarısı 

sekonder kanser ve tedavi ile ilişkili diğer komplikasyonlar nedeniyledir (26). 

 Bugün erken evre olgularda %5-10, ileri evre olgularda ise %20-30 oranında 

nüks hastalık gözlenmektedir. Birinci basamak tedaviye yanıtsızlık ise ortalama 

yaklaşık %10-20 olguda karşımıza çıkmaktadır. Beş yıllık genel sağ kalım oranı primer 

refrakter olgularda %26, erken nüks (<12 ay) olanlarda %46 ve geç nüks (>12 ay) 

olgularda ise %71 olarak bulunmuştur (48,49). 

 Nüks-refrakter olgularda kurtarma kemoterapisi olarak önerilen standart bir 

tedavi rejimi yoktur. Yaygın olarak kullanılan kurtarma tedavisinin seçimi (DHAP, ICE, 
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ESHAP, GDP, VIGEPP gibi) benzer yanıt oranları nedeni ile klinik tecrübe, toksisite 

oranları ve mobilizasyon başarısına göre klinisyen kararı ile belirlenmelidir. Kurtarma 

kemoterapisi sonrası tüm sağkalıma (OS) katkısı olmamasına rağmen olaysız sağkalım 

(EFS) ve progresyonsuz sağkalımda (PFS) belirgin düzelme elde edilmesi nedeni ile 

konsolidasyon tedavisi olarak kemosensitif hastalığı olan olgularda otolog hematopoetik 

kök hücre nakli (oto-HKHN) kılavuzlarda standart olarak kabul edilmektedir. Dönem 

dönem otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi standart bir yaklaşım haline 

gelmiştir. Kurtarma tedavisi ile yanıt elde edilemeyen grupta üçüncü basamak kurtarma 

tedavileri uygulanmalıdır. Relaps ve refrakter HL hastalarını kapsayan tek kollu 

çalışmalarda OKHT’nin avantajları araştırılmış refrakter hastalarda sonuçların daha 

olumsuz olduğu bildirilmiştir (5,50). 

 

2.8.4.1. Relaps Refrakter Tedavide HKHT 

 Yüksek doz tedavi veya HKHT, yüksek maliyeti ve toksisitesi nedeniyle, sadece 

alternatif diğer tedavilere göre kür olasılığı daha yüksek olan hastalara uygulanmalıdır. 

Bunlar başlıca 2 grup hastadır. Birincisi, primer KT sırasında ilerleme gösteren veya 

tam remisyona giremeyen ve bu durumları biopsi ile ispatlanmış hastalardır. İkincisi ise 

çok ilaçlı KT ve/veya RT tamamlandıktan sonra nüks gösteren hastalardır. Birinci grup 

refrakter veya kemoterapiye dirençli hastalık olarak tanımlanır ve herhangi bir standart 

doz KT programları ve/veya RT ile kür şansı çok azdır. Bu grup için kür şansı sağ- 

layan en iyi tedavi şekli yüksek doz tedavi ve HKHT’dir. Transplantasyon sonucunu 

etkileyen birçok prognostik faktör ortaya konmuştur. Multipl relaps, radyoterapi 

alanından relaps, ileri yaş, kötü performans, B semptomları, ileri evre, ekstranodal 

hastalık anemi ve relapsa kadar geçen sürenin kısa oluşu olumsuz prognostik faktörler 

olarak bildirilmiştir (4,26). Yüksek doz tedavi öncesi iki nedenle standart doz KT’ler 

kullanılmaktadır. Birincisi, kök hücre toplanmasının alt yapısını hazırlamak ve hastalığı 

kontrol altına almak. İkincisi, periferik kan kök hücre toplamak için mobilizasyona 

yardımcı olmak (26). 

 EBMT kılavuzlarına göre HL’da allogeneik HKHN’i; oto-HKHN sonrası nüks 

hastalık olup kemosensitif olduğu gösterilen grupta, akraba veya akraba dışı vericiyle 

standart yaklaşım olarak kabul edilirken, alternatif vericiden (haploidentik, kord kanı) 

uygulanan allo-HKHN’i ve ikinci oto-HKHN’i klinik seçenek olarak önerilmektedir. 



25  

Refrakter olgularda ise allo-HKHN’i gelişime açık (çalışma bazında), oto-HKHN’i ise 

klinik seçenek olarak önerilmektedir (50).Teorik olarak, HL’da allogeneik kök hücre 

nakli, tümör hücre kontaminasyon riski içermeyen kök hücre kaynağı sağlaması 

nedeniyle, otolog HKHT’dan daha etkili olması beklenir. Ancak bu iyi etkiler, artmış 

toksisite ile dengelenmektedir ve hasta için ilave kazanç sağlamaması nedeniyle tercih 

edilmemektedir. Hastalık kontrolündeki kazanç; Artmış toksisite, graft versus host 

hastalığı ve interstisyel pnomoni ile gölgelenmektedir. Hodgkin lenfomada, otolog 

kemik iliğinden çok periferik kök hücre tercih edilmektedir. Çünkü, otolog periferik kan 

hücreleri, tümör hücresi içermemektedir, etkinliği kanıtlanmıştır, toksisitesi düşük ve 

engraftman süresi daha kısadır (26). 

 

2.8.5. Nodüler Lenfosit Predominant-HL'de Tedavi 

 NLPHL; klinikopatolojik özellikleri bakımından klasik Hodgkin lenfomadan 

farklı bir gruptur. Klinik seyir, prognoz ve yaşam süresi, diğer HL tiplerinden daha 

iyidir. Evre I ve II vakalar sadece 30-36 Gy tutulan alan radyoterapisi ile tedavi 

edilebilir. Tek başına kemoterapi veya kemoterapi radyoterapi kombinasyonu tercih 

edilebilecek (özellikle daha ileri evrelerde) diğer tedavi yöntemleridir. Tedavide 

tutulmuş alan RT veya kısa KT sonrası bekle gör politikası gibi en az toksik olan 

rejimler uygulanmaktadır. Evre III ve IV vakalar ise klasik Hodgkin hastalığı alt tipleri 

gibi tedavi edilir. NLPHL tipinde, neoplastik hücrelerin CD 20 ekspresyonu, 

Rituximabın bu grup hastalarda faydalı olabileceğini düşündürmüştür. Küçük serilerin 

ön sonuçları %50’yi aşan yanıt oranlarını göstermektedir (4,26). 

 

2.8.6. Yeni Ajanlar 

 Primer KT ve HKHT uygulanmasına rağmen HL'nin %15’i hastalık ilerlemesi 

nedeniyle ölmektedir. Bu nedenle etkili yeni ajanlar denenmektedir. Gemcitabin, en 

ümit verici ilaçlardan biridir. Küçük serilerde toplam yanıt yaklaşık %50’lerde ve bunun 

%10-20’si TR şeklindedir. Daha iyi sonuçlar gemcitabine-cisplatin-kortikosteroid 

kombinasyonu ile bildirilmiştir (TR>%75). En ümit verici tedavi yöntemlerinden birisi 

de immünoterapidir. Anti-CD 20 monoklonal antikor Rituximabın etkinliği çeşitli tip B 

hücreli lenfomalarda kanıtlanmıştır. Diğer immünoterapi yöntemleri içinde; diğer B 
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hücreleri ve lenfosit antijenlerini hedefleyen monoklonal antikorlar, radio-

immünokonjugatlar, immünotoksin moleküller yer almaktadır (26). 

 Özellikle CD30’a karşı (Brentuximab Vedotin/SGN-35) ve CD20’ye karşı 

(Rituximab) monoklonal antikorlar ile hatırı sayılır başarılar elde edilmiştir.  Özellikle 

son yıllarda kombine kemoterapiye alternatif olarak klinik uygulamaya giren akıllı 

moleküller nüks-refrakter olgularda kabul edilebilir yanıt ve düşük toksisite oranları ile 

seçilmiş olgularda uygulanmaktadır. Bu ajanlardan ilk kullanıma giren ve CD30 

üzerinden etkisini gösteren Brentixumab vedotin, PD-1 (programmed death-1) 

inhibitörleri olan Nivolumab ve Pembrolizumab kılavuzlarda yerini almaya başlamıştır. 

NCCN kılavuzlarına göre Brentixumab vedotin ikinci basamak tedavide kombine 

kemoterapi tedavilerine alternatif konuma gelmiştir. Brentixumab vedotin ile oto-

HKHN sonrası relaps refrakter olgularda %75 genel yanıt ve %34 tam remisyon elde 

edildiği saptanmıştır (51). PD-1 inhibitörü olan nivolumab için yapılan çalışmalarda 

genel yanıt ve tam remisyon oranlarının sırasıyla %84 ve %17 olduğu gösterilmiştir (52). 

Brentixumab vedotin kullanımı sonrası refrakter olan grupta ise diğer PD-1 inhibitörü 

olan Pembrolizumab ile yapılan bir çalışmada genel yanıt ve tam remisyon oranları 

sırasıyla %65 ve %16 olduğu gösterilmiştir (53). 

 

2.8.7. Yanıt Değerlendirme ve Takip 

 Tedavi sonrası yanıt değerlendirmede BT ve PET-BT kullanılabilir. Günümüzde 

önerilen PET-BT ile değerlendirme yapılmasıdır. Lenfoma hastalarında tek başına 

kemoterapiden en az 2 hafta sonra, radyoterapi ya da kemoterapi + radyoterapi sonrası 

en az 2-3 ay kadar inflamatuar değişiklikler devam edebilmektedir. Bu nedenle yorum 

açısından PET-BT çekiminin en az 3 haftaya kadar yapılmaması ve de tedavinin 

tamamlanmasından tercihen 6-8 hafta sonrasında gerçekleştirilmesi gereklidir. PET- BT 

değerlendirilmesinde Deauville kriterleri (Tablo 7) ile birlikte yorumlanması 

gerekmektedir. Deauville göre 1-3 puanı olanlar PET negatif, 4-5 puan PET pozitif 

olarak kabul edilmektedir. 3 puan olanlar negatif kabul edilmekle birlikte klinik duruma 

göre karar verilmelidir. PET-BT ve BT’ye göre yanıt değerlendirme 2014 yılında 

Lugano Sınıflandırması ile güncellenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır (5,37). 
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Tablo 7. PET- BT değerlendirilmesinde Deauville kriterleri. 

Skor 

 

Yorum 

1 Tutulum yok 

2 

 

Tutulum ≤ mediasten 

3 

 

Tutulum > mediasten ≤ karaciğer 

4 Tutulum karaciğerden ılımlı olarak yüksek 

5 Tutulum karaciğerden belirgin olarak yüksek 

X 

 
Lenfoma ilişkisiz bölgelerde tutulum varlığı  

 

 Takip sürecinde ise hikaye ve fizik muayene ilk iki yılda 3 ayda bir, daha 

sonraki üç yılda 6 ayda bir, daha sonra ise yıllık aralıklarla takip yapılmalıdır.  

Laboratuar testleri ve akciğer grafisi 6., 12. ve 24. aylarda tekrarlanmalıdır. Baş-boyun 

bölgesine RT alan hastalar troid fonksiyonlarını değerlendirmek için sTSH düzeyine 

bakmak suretiyle 1, 2. yıllardan başlayarak en azından 5 yıl süreyle takip edilmelidir. 

Göğüs bölgesine RT uygulanan premenopozal hastalar (özellikle 25 yaş altında olanlar) 

sekonder meme kanseri gelişimi açısından klinik olarak taranmalıdır. Tüm hastalara 

yıllık influenza aşısı yapılmalıdır. Remisyonda olduğu doğrulanan hastalarda sonraki 

takiplerde BT tekrarı önerilmemektedir. Nüks hastalık şüphesi haricinde PET-BT ile 

takibin klinik uygulamada yeri yoktur (5,26). 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

 Bu çalışmada Ocak 2011–Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi 

Hastanesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı polikliniğinde Hodgkin 

Hastalığı tanısı konan hastaların bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmamıza klinik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirmesi 

sonucunda histopatolojik olarak HL tanısı almış, takip ve tedavisi yapılan 98 hasta dahil 

edildi. Hastalarımızda evreleme için Ann Arbor evrelendirmesi Cotswolds 

Modifikasyonu kullanıldı. Histopatolojik sınıflandırma ise DSÖ standarlarına göre 

yapıldı. Bütün hastaların başvuru anındaki yakınmaları, fizik muayene bulguları ve 

demografik özellikleri yanında tanı evresi, tutulan nodal bölge sayısı, B semptomu 

varlığı (ateş, gece terlemesi ve son 6 ayda vücut ağırlığının %10’undan fazlası kaybı), 

Kİ tutulumu, ekstranodal tutulum ve lokalizasyonu; ayrıca başvuru, takip ve tedavi 

sürecinde elde edilen, tam kan sayımı (hemoglobin, lökosit, lenfosit düzeyi vs), rutin 

biyokimya (albümin, LDH, ALP, beta 2 mikroglobulin düzeyleri vs), sedimentasyon 

hızı, periferik yayma gibi laboratuar tetkikleri sonuçları ve görüntüleme bulguları ile 

tüm komplikasyon bulguları değerlendirildi ve dosyalandı. 10 cm ve üzeri nodal lezyon 

veya mediastinal kitle transvers çapının transtorasik çapın 1/3’ünden büyük olması 

‘Bulky Hastalık’ olarak kabul edildi. Hastalarda tedavi, takip ve remisyon kontrolünde 

PET/BT ve /veya BT görüntüleme modalitesinden yararlanıldı.  

 Çalışmamızda HL tanısıyla takip edilen hastalara birinci basamak tedavi olarak 

ABVD kemoterapi protokollü yalnız başına veya radyoterapi ile kombine şekilde 

uygulandı. Relaps refrakter hastalara verilen tedaviler (kemoterapi, radyoterapi, otolog 

kemik iliği transplantasyonu) ile tedaviye yanıt durumları ve son durumları kayıt edildi. 

Elde edilen sağkalım verileri retrospektif olarak analiz edildi.  

 

3.1. İstatiksel yöntem 

 

 Çalışmamızda verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) programının 21.0 versiyonu (IBM, Armonk, NY, USA) kullanıldı. 

Tanımlayıcı istatistikler kesikli ve sürekli sayısal değişkenler için ortalama ± standart 

sapma veya ortanca (minimum- maksimum) biçiminde kategorik değişkenler ise vaka 
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sayısı ve (%) şeklinde ifade edildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında çapraz 

tablo istatistikleri kullanılmıştır (Ki-kare, Fisher). Normal dağılım gösteren parametrik 

özellikteki veriler Student t-testi ve ANOVA ile, normal dağılıma uymayan non-

parametrik verilerise Mann Whityney U ve Kruskal Wallis testleri ile karşılaştırılmıştır. 

Post Hoc Tukey analizi ile çoklu gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Calişmadaki 

sagkalim analizlerinde Kaplan-Meier ve log-rank analizleri kullanildi. Sonuçlar p<0.05 

istatistiksel anlamlılık olarak tanımlandı. 
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4.BULGULAR 

 

Çalışmamıza HL tanısı alan 50'si kadın (%51.0), 48'i erkek (% 49.0) toplam 98 

hasta dahil edilmiştir. Toplam yaş ortalamaları 36,79±14,86 (Dağılım aralığı=16-76 yaş) 

yıl olan örneklem gurubumuzda; erkek hastaların yaş ortalamaları 38,27±13,101, kadın 

hastaların ise yaş ortalamaları 35,36±16,382 olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda erkek 

ve kadın hastalar arasında yaş ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

(p=0.202) saptanmamıştır (Tablo 8). Tüm hastaların %69,4’ünün (n=68) 45 yaş ve 

altında, %30,6’sının (n=30) 45 yaş ve üstünde olduğu belirlenmiştir. Hastalarımızın 

43’ü (%43,9) NS-HL, 33’ü (%33,7) MS-HL, 4’ü (%4,1) LF-HL, 3’ü (%3,1) LZ-HL, 4’ü 

(%4,1) NLP-HL histopatolojik tip tanısı almış ve 11 hasta (%11,2) histopatolojik olarak 

sınıflandırılamamıştır (Grafik 1). Çalışmamızda histopatolojik tiplendirme yapılan 

hastaların ortalama yaşlarının karşılaştırılması tablo 8’de sunulmuştur. Buna göre HL 

hastaları histolojik sınıflandırmalarına göre ayrı ayrı yaş ilişkisi açısından 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05). 

 

Tablo 8. HL histopatolojik tanılara göre hastalarda yaş ve cinsiyet karşılaştırmaları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a=  Kruskal Wallis grup analizi sonucu. 

b= Gruplar arası ayrı ayrı Mann-Whitney U analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 n (%) Yaş (Ort±Standart Sapma) P-değeri 

MS-HL 33 (%33,7) 40,67±13,860  

 

p=0.178 a,b 

NS-HL 43 (%43,9) 32,67±14,930 

LZ-HL 3 (%3,1) 40,33±16,166 

LF-HL 4 (%4,1) 32,25±11,236 

NLP-HL 4 (%4,1) 42,50±17,176 

Sınıflandırılamayan 11 (%11,2) 39,82±15,980 

Toplam 

Erkek 48 (% 49.0) 38,27±13,101,  

p=0.202 
Kadın 50 (%51,0) 35,36±16,382 

Toplam 98 (%100) 36,79±14,862 
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Grafik 1.HL histopatolojik tipleri. 

Çalışmamıza dahil edilen tüm hastaların tanı anı yaş histogram dağılımları 

Grafik 2’de sunulmuştur. Buna göre 20’li ve 60’lı yaşlarda oluşan bimodal pik dikkat 

çekmektedir. 

 
Grafik 2. HL hastalarında tanı anı yaş için histogram dağılımları 

 

Bununla beraber hastalar dekatlara göre dağıtıldığında; 16-19 yaş grubunda: 15 

olgu(%15.3), 20-29 yaş grubunda: 20 olgu (%20,4), 30-39 yaş grubunda: 24 olgu 

(%24.5), 40-49 yaş grubunda: 19 olgu (%19.4), 50-59 yaş grubunda: 11 olgu (%11,2), 

60-69 yaşları arasında: 8 olgu (%8,2) ve 70 yaş ve üzerinde 1 olgu (%1.0) tespit 
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edimiştir. Ek olarak toplam MS-HL tanılı hastaların %66,7’si (n=22) 30-49 yaş arasında 

ve NS-HL tanılı hastaların % 65,1’i (n=28) 40 yaş altında toplanmıştır (Tablo 9).  

 

Tablo 9. HL histopatolojik tanıların dekatlara göre dağılımı. 

Histopatolojik Tip 

Yaş Dağılımı 

Toplam 

16-19  

Yaş 

20-29 

Yaş 

30-39 

Yaş 

40-49 

Yaş 

50-59 

Yaş 

60-69 

Yaş 

70-79 

Yaş 

 
MS-HL n 3 2 13 9 2 3 1 33 

%  9,1% 6,1% 39,4% 27,3% 6,1% 9,1% 3,0% 100,0% 

NS-HL n 11 13 4 8 4 3 0 43 

%  25,6% 30,2% 9,3% 18,6% 9,3% 7,0% 0,0% 100,0% 

LZ-HL n 0 0 2 0 1 0 0 3 

%  0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

LF-HL n 0 2 1 1 0 0 0 4 

%  0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

NLP-HL n 0 1 1 0 1 1 0 4 

%  0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Sınıflandırılamayan n 1 2 3 1 3 1 0 11 

%  9,1% 18,2% 27,3% 9,1% 27,3% 9,1% 0,0% 100,0% 

Toplam n 15 20 24 19 11 8 1 98 

%  15,3% 20,4% 24,5% 19,4% 11,2% 8,2% 1,0% 100,0% 

 

Histopatolojik tanıların cinsiyete göre değerlendirilmesi sonucunda ise en sık 

hastanın görüldüğü NS-HL grubunun % 62,8’i (n=27) kadın, % 37,2’si (n=16) erkek, 

MS-HL grubunun ise % 42,4’ü (n=14) kadın, % 57,6’sı (n=19) erkek olarak tespit edildi 

(Tablo 10). Çalışmamızda hastalarımızın histopatolojik tanılarının cinsiyete göre 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,210).  

 

Tablo 10.HL histopatolojik tanıların cinsiyete göre dağılımı. 

Cinsiyet 

Histopatolojik Tip 

Toplam MS-HL NS-HL LZ-HL LF-HL NLP-HL Diğer 

 Kadın n 14 27 1 3 2 3 50 

%  42,4% 62,8% 33,3% 75,0% 50,0% 27,3% 51,0% 

Erkek n 19 16 2 1 2 8 48 

%  57,6% 37,2% 66,7% 25,0% 50,0% 72,7% 49,0% 

Toplam n 33 43 3 4 4 11 98 

%  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hastalarımızın tanı anında %1’i (n=1) Evre I, % 58,2’si (n=57) Evre II, %19,4’ü 

(n=19) Evre III ve % 21,4’ü (n=21) Evre IV olarak belirlendi. Ayrıca hastalarımızın 

%59,2’si (n=58) erken evre, % 40,8’i (n=40) ileri evre olarak sınıflandırıldı. Tanı 

anında kadın hastaların %64’ü (n=32) erken evre, % 36’sı (n=18) ileri evre; erkek 

hastaların ise % 54,2’si (n=26) erken evre, % 45,8’i (n=22) ileri evrede idi. 

Çalışmamızda hastaların tanı anı evreleri ile cinsiyet karşılaştırılmasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,382) (Grafik 3). Benzer şekilde hastaların 

tanı anı erken ve ileri evrelendirme durumu ile cinsiyet karşılaştırılmasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,216). 

 

 
 

Grafik 3. Tanı anı hastaların evreleri ve cinsiyete göre dağılımı. 

 

Hastalarımızda % 76,5 oranıyla (n=75) en sık rastlanan şikayet yüzeyel LAP idi. 

Bunu halsizlik (% 46,9), kilo kaybı (% 41,8), ateş (% 34,7) ve terleme (% 22,4) 

şikayetleri izledi (Tablo 11). Hastalarda şikayetler ortalama 6,73±6,53 ay (Dağılım 

aralığı=0-30 ay) süresince var olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 11.Hastalarda başvuru şikayetleri dağılımı. 

Başvuru 

Şikayeti 

 

N 

 

% 

Halsizlik 46 % 46,9 

Nefes Darlığı 8 % 8,2 

Karın Ağrısı 8 % 8,2 

Pruritus 13 % 13,3 

Ateş  34 % 34,7 

Kilo Kaybı 41 % 41,8 

Terleme  22 % 22,4 

Yüzeyel LAP 75 % 76,5 

Kemik Ağrsı 5 % 5,1 

 

Hastalarımızda % 49,0 oranıyla (n=48) B semptomu varlığı belirlenmiştir. 

Bununla beraber dalak tutulumu % 21,4 (n=21), karaciğer tutulumu % 9,2 (n=9)ve 

kemik iliği tutulumu % 8,1 oranında (n=8) belirlenmiştir. 5 hastamızda (% 5,1) Bulky 

hastalığı varlığı saptanmıştır (Tablo 12). 

 

Tablo 12.Hastalarda tanı anı bulgularının dağılımı. 

 

Bulgular 

 

n 

 

% 

Dalak Tutulumu 21 % 21,4 

Karaciğer Tutulumu 9 % 9,2 

B Semptom Varlığı 48 % 49,0 

Bulky Hastalığı 5 % 5,1 

Kemik İliği Tutulumu 8 % 8,1 

 

B semptomu varlığının histopatolojik alt tiplere göre incelenmesi tablo 13’de 

sunulmuştur. Buna göre en sık B semptomu varlığı NS-HL (%41,7) tipinde takiben ise 

MS-HL histopatolojik tipte tespit edilmiştir. B semptomu varlığı açısından gruplar arası 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0,096). 
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Tablo 13. B semptomu varlığının histopatolojik tiplere göre dağılımı. 

Histopatolojik Tip 

Tanıda B semptomu varlığı 

B Semptomu Yok B Semptomu Var 

 MS-HL N 17 16 

%  34,0% 33,3% 

NS-HL N 23 20 

%  46,0% 41,7% 

LZ-HL N 2 1 

%  4,0% 2,1% 

LF-HL N 0 4 

%  0,0% 8,3% 

NLP-HL N 4 0 

%  8,0% 0,0% 

Sınıflandırılamayan N 4 7 

%  8,0% 14,6% 

Toplam N 50 48 

%  100,0% 100,0% 

 

Çalışmamızda tanı sırasında tüm hastalarımızın yanında erken evre hastaların ve 

ileri evre hastaların ayrı ayrı laboratuar bulguları tablo 14’de sunulmuştur. Buna göre 

tüm hastalardan ortalama 320.07±118.5 x109/L trombosit, 9.23±4,25 x109/L lökosit, 

11.85±2,10 g/dL hemoglobin, 382.1±235,3 U/L LDH ve 50.4±33,5 mm/h 

sedimentasyon sonuçları elde edildi. Çalışmamızda tanı anında erken ve ileri evre 

hastalar arasında hemoglobin, hemotokrit, LDH, total bilirubin, ALP, GGT, beta 2 

mikroglobulin ve total protein değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (Tablo 13). Bununla beraber trombosit, lökosit, nötrofil, eosinofil, lenfosit, 

indirekt/direkt bilirübin, gamma globulin, albümin ve sedimentasyon değerleri açısından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). Bunun 

yanında sedimentasyon hızı ölçümü yapılan toplam 81 hastanın % 66,7’si (n=54) 30 

mm/s ve üstünde değerlere, % 45,7’sinin ise 50 mm/s ve üstünde sedimentasyon 

değerlerine sahip oldukları belirlendi. Benzer şekilde albümin değeri ölçülen toplam 86 

hastanın % 82,6’sı (n=71) 4,6 g/dl ve altında değerlere sahip oldukları belirlendi. Tüm 

hastalarımızın %11,2’sinde (n=11) 15.000/109/L üstünde lökosit, %25,5’inde (n=25) 

10,5 g/dL altında hemoglobin ve lenfosit ölçümü yapılan 81 hastanın % 9,9’unda (n=8) 

600x109/L altında lenfosit değerleri ölçüldü. Bunların dışında bir hastamız HBsAg 

pozitif olarak tespit edilirken HCV veya HAV pozitif hastaya rastlanmadı. 
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Tablo 14. Tanı sırasında hastaların laboratuar bulguları. 

 

Laboratuar Bulguları 

Erken Evre 

(n=58) 

Ort±SD 

 

İleri Evre 

(n=40) 

Ort±SD 

 

Toplam 

(n=98) 

Ort±SD 

(Min-Max) 

 

 

P-değeri 

Trombosit (x109/L ) 

n=98 

 
318.5±857,0 

 

 
322.2±155,6 

 

320.07±118.5 
(63.000-727.000) 

 
0,568 

Lökosit (x109/L ) 

n=98 

 

9.47±3,54 
 

 

8.87.3±5,15 
 

9.23±4,25 

(1000-22.700) 

 

 0,187 

Nötrofil (x109/L ) 

n=98 

 
6.64±3,35 

 

 
6.37±4,34 

 

6,53±3,77 
(400-18.300) 

 
0,380 

Lenfosit (x109/L ) 

n=81 

 

1.70±7,76 
 

 

1.38±7,52 
 

1,55±1,77 

(100-3.500) 

 

0,060 

Eosinofil (x109/L ) 

n=78 

 
0.27±0.26 

 

 
0.21±0.22 

 

0.24±0.25 
(0-1.57) 

 
0,177 

Monosit (x109/L ) 

n=78 

 

0.62±0.27 
 

 

0.72±0.50 
 

0.66±0.39 

(0-2.40) 

 

0,940 

Hemoglobin, (g/dL) 

n=98 

 

12.55±2,01 

 

 

10.83±1,80 

 

11.85±2,10 

(7.3-16,1) 

 

0,000* 

Hemotokrit (%) 

n=98 

 

38.25±,5,1 
 

 

33.78±5,4 
 

36.4±5,6 

(22,3-47,8) 

 

0,000* 

LDH (U/L) 

n=93 

 

300.8±105,3 

 

 

494.7±310,1 

 

382.1±235,3 

(131-1848) 

 

0,000* 

Total Bilirubin (mg/dl) 

n=83 

 

0.39±0,18 
 

 

1.08±2,59 
 

0.67±1,66 

(0,1-15,0) 

 

0,009* 

İndirekt Bilirubin (mg/dl) 

n=80 

 

0.24±0,13 

 

 

0.33±0,36 

 

0.28±0,25 

(0,08-2,1) 

 

0,185 

Direkt Bilirubin (mg/dl) 

n=80 

 

0.20±0,11 
 

 

0.76±2,33 
 

0.43±1,48 

(0,04-12,9) 

 

0,149 

Alkalen fosfataz (U/L) 

n=86 

 

104.4±58,1 

 

 

191.2±154,3 

 

142.8±118,8 

(37-766) 

 

0,000* 

GGT (U/L) 

n=85 

 

32.22±27,5 
 

 

86.33±140,1 
 

55.1±96,6 

(6-617) 

 

0,019* 

Total Protein (g/dl) 

n=85 

 

7.35±0,51 

 

 

6.79±0,96 

 

7.14±0,76 

(4,7-8,70) 

 

0,005* 

Albümin (g/dl) 

n=86 

 

4.12±0,41 

 

 

3.76±0,80 

 

3.98±0,61 

 (2,0-5,30) 

 

0,051 

Gamma Globulin (g/dl) 

n=47 

 

1.39±0,36 

 

 

1.21±0,62 

 

1.32±0,48 

 (0,39-2,90) 

 

0,284 

Beta2Mikroglobulin (g/dl) 

n=34 

 
2.21±1,04 

 

 
3.98±2,05 

 

2.89±1,71 
 (1,20-8,60) 

 
0,000* 

Sedimentasyon (mm/h) 

n=81 

 

43.41±29,0 

 

 

59.77±37,0 

 

50.4±33,5 

(5-142) 

 

0,051 
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Çalışmamızda en sık tanıya esas alınan doku örneği %93,9 oranıyla (n=92) 

lenfoadenopati eksizyonel biyopsi örneği iken, 2 hastada kemik iliği, 3 hastada 

karaciğer ve 1 hastada kemik biyopsi örneği idi. Biyopsi örnekleri %42,9 oranı ile 

(n=42) en sık servikal takiben ise supraklavikular (%18,4) ve mediastinal (%11,2) 

lokalizasyondan elde edildi. Bununla beraber tanı anı PET/BT görüntüleme sonuçlarına 

göre tüm hastalarımızda en sık lenf nodu tutulumu % 71,4 oranı ile (n=70) mediastende 

saptanırken bunu sırasıyla servikal (%69,4) ve supraklavikular (%57,1) lenf nodları 

izlemiştir (Tablo 15). Ayrıca hastalarımızın % 27,6’sında (n=27) ekstranodal tutulum 

gerçekleşmiş ve en sık % 10,1 oranı ile kemik (n=10) tutulum gözlenirken bunu 

sırasıyla % 9,1 (n=9) oranı ile karaciğer, % 8,1 oranı ile akciğer (n=8) tutulumu ve %8,1 

oranı ile kemik iliği (n=1) tutulumu izlemiştir. 

  

Tablo 15.Tanı anı PET/BT görüntüleme sonuçları. 

 

Tutulum 

 

N 

 

% 

Servikal  68 % 69,4 

Supraklavikular 56 % 57,1 

Aksillar 32 % 32,7 

Mediasten 70 % 71,4 

Abdominal 36 % 36,7 

İnguinal 13 % 13,3 

 

Çalışmamızda birinci basamak tedavi olarak hastalarımızın % 51’ine (n=50) KT, 

% 49’una (n=48) ise KT+RT verildi. Bütün hastaların birinci basamak tedavisinde 

kemoterapi rejimi olarak ABVD verildi (Tablo 16). Hastaların % 94,9’unda (n=93) 

remisyon kontrolu 3. kürde, % 4,1’inde (n=4) 4. kürde ve % 1’inde 2. kürde yapılmıştır. 

Ayrıca remisyon kontrolu 94 hastada (% 95,9) PET/BT, kalan 4 hastada ise BT ile 

yapılmıştır. 
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Tablo 16. Hastalarda birinci basamak tedavi protokolü dağılımı. 

 

 

Tedavi Protokolü n 

 

 

 

% 

 

ABDV 
50 51,0 

 ABDV+RT 
48 49,0 

         Tedavi sonucu remisyon kontrolünde 84 hastada (%85,7) remisyon sağlandı, 14 

hastada ise(%14,3) remisyon izlenmezken tamamı birinci basamak tedaviye refrakter 

olarak belirlendi. Tedaviye refrakter olan hastaların klinik özellikleri tablo 17’de 

sunulmuştur.  

Tablo 17. Birinci basamak tedaviye refrakter hastaların klinik özellikleri. 

  

Klinik Değişkenler 

 

n (%) 

Yaş 

(40,24±17,8) 

< 45 yıl 

> 45 yıl 

9 (%64,3) 

5 (%35,7) 

Cinsiyet Erkek  

Kadın  

8 (%57,1) 

6 (%42,9) 

Histopatolojik tip MS-HL 

NS-HL 

LZ-HL 

LF-HL 

NLP-HL 

Diğer 

4 (%28,6) 

7 (%50,0) 

- 

2 (%14,3) 

- 

1 (%7,1) 

Evre Erken Evre 

İleri Evre 

5 (%35,7) 

9 (%64,3) 

Evre              Evre I 

             Evre II 

Evre III 

Evre IV 

- 

5 (%35,7) 

3 (%21,4) 

6 (%42,9) 

B semptomu varlığı Yok 

Var 

4 (%28,6) 

10 (%71,4) 

Ekstranodal 

Tutulum 

Yok 

Var 

8 (%57,1) 

6 (%42,9) 

Karaciğer 

Tutulumu 

Yok 

Var 

11 (%78,6) 

3 (%21,4) 

Dalak 

Tutulumu 

Yok 

Var 

11 (%78,6) 

3 (%21,4) 

Bulky Hastalık Yok 

Var 

11 (%78,6) 

3 (%21,4) 

Birinci Basamak 

Tedavi 

ABVD 

ABVD+RT 

12 (%85,7) 

2 (%14,3) 

Otolog KHT 

tedavisi 

Yok 

Var 

6 (%42,9) 

8 (%57,1) 

Son Durum Hayatta 

Eks 

8 (%57,1) 

6 (%42,9) 
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Remisyon elde edilen toplam 84 hastanın % 81’ine (n=68) toplam 6 tedavi kür 

sayısı, % 16,7’sine (n=14) toplam 8 tedavi kür sayısı ve % 2,4’ü (n=2) toplam 4 tedavi 

kür sayısı verildi. Toplamda 3 hastamızda remisyon elde edildikten sonra nüks gelişmiş, 

4 hastamız ise remisyon sağlandıktan sonra takip süresi içerisinde eks olmuştur. 

Remisyonda eks olan hastalardan 3’ü birinci basamak tedavi sonrası araya giren 

enfeksiyon sebebiyle, 1 hasta ise remisyon sağlandıktan 19 ay sonra hastalık dışı 

bilinmeyen sebeplerden kaybedilmiştir. Ayrıca tedaviye refrakter 14 hastadan 6’sı takip 

süresi içerisinde eks olmuştur. Sonuç olarak birinci basamak tedavi sonrası remisyonu 

devam eden toplam 77 hastanın tedavi sonrası son değerlendirmesi grafik 4’de 

sunulmuştur. 

 

 
 

Grafik 4. Birinci basamak tedavi sonrası değerlendirme. 

 

Bununla beraber remisyon devam eden toplam 77 hastada ortalama takip süresi 

42,32±17,5 (Dağılım aralığı=14-72) ay olarak belirlenirken bu hastalara ait klinik 

özellikler tablo 18-a’da sunulmuştur.  
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Tablo 18-a. Birinci basamak tedavi sonrası remisyonu devam eden hastaların klinik 

özellikleri. 

  

Klinik Değişkenler 

 

n (%) 

Yaş 

(35,8±14,0) 

< 45 yıl 

> 45 yıl 

55 (%71,4) 

22 (%28,6) 

Cinsiyet Erkek  

Kadın  

38 (%49,4) 

39 (%50,6) 

Histopatolojik tip MS-HL 

NS-HL 

LZ-HL 

LF-HL 

NLP-HL 

Diğer 

23 (%29,9) 

 36 (%46,8) 

3 (%3,9) 

2 (%2,6) 

4 (%5,2) 

9 (%11,7) 

Evre Erken Evre 

İleri Evre 

51 (%66,2) 

26 (%33,8) 

Evre Evre I 

Evre II 

Evre III 

Evre IV 

1 (%1,3) 

50 (%64,9) 

13 (%16,9) 

13 (%16,9) 

B semptomu varlığı Yok 

Var 

44 (%57,1) 

33 (%42,9) 

Ekstranodal 

Tutulum 

Yok 

Var 

59 (%76,6) 

18 (%23,4) 

Karaciğer 

Tutulumu 

Yok 

Var 

73 (%94,8) 

4 (%5,2) 

Dalak 

Tutulumu 

Yok 

Var 

64 (%83,1) 

13 (%16,9) 

Bulky Hastalık Yok 

Var 

76 (%98,7) 

1 (%1,3) 

Birinci Basamak 

Tedavi 

ABVD 

ABVD+RT 

35 (%45,5) 

42 (%54,5) 

 

Bunların dışında hastalara verilen birinci basamak tedavi sonrası görülen 

komplikasyonlar tablo 18-b’de özetlenmiştir. Buna göre hastaların % 19,4’ünde (n=19) 

komplikasyon gözlenmezken % 80,6’sında (n=79) komplikasyon izlenmiştir. Nötropeni 

toplamda % 74,4 oranı ile en sık belirlenen komplikasyon olarak rapor edilmiştir.   
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Tablo 18-b. Birinci basamak tedavi sonrası komplikasyonların dağılımı. 

 

 

Komplikasyon 
n 

 

 

 

% 

 

Nötropeni 
67 68,4 

Nötropeni+Anemi 
2 2,0 

Nötropeni+ Sepsis 
1 1,0 

Nötropeni+ TBC menenjiti, Sepsis 
1 1,0 

Nötropeni, Trombositopeni 
1 1,0 

Nötropenik ateş 
5 5,1 

Nötropenik ateş, Pnömoni 
2 2,0 

Komplikasyon Yok 
19 19,4 

 

Çalışmamızda tedaviye refrakter ve nüks olan toplam 17 hastadan 1’i 6 kür 

tedavisi tamamlanmadan bir diğeri ise ikinci basamak tedaviye geçemeden eks 

olmuştur. Kalan 15 hastaya 2. basamak tedavi verilmiştir (Tablo 19). Buna göre en sık 

kullanılan 2. Basamak tedavi rejimi % 53,3 oranı ile ifosfamid+karboplatin+etoposid 

(İCE) olarak belirlenmiştir. 

Tablo 19. Tedaviye refrakter veya nüks hastalarında 2. basamak rejimleri. 

 

 

Tedavi Protokolü n 

 

 

 

% 

 

ABDV 
1 6,6 

İCE 
8 53,3 

İCE+BEAM 
1 6,6 

İCE, Brentuximab+Bendamustin 
1 6,6 

İCE+DHAP 
1 6,6 

İCE,DHAP,Brentuximab+Bendamustin 
1 6,6 

İVE 
1 6,6 

İVE+RT 
1 6,6 

Toplam 
15 100 
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Hastalarımıza uygulanan ikinci basamak tedavi sonrası yanıtlar 

değerlendirildiğinde; 5 hastada (%33,3) remisyon sağlanırken, 3 hastada (%20) kısmı 

yanıt, 4 hasta stabil (%26,7) ve 3 hastada (%20) progresyon izlendi (Tablo 20). 

Tablo 20. İkinci basamak tedavi sonrası yanıtların değerlendirilmesi. 

 

 

Yanıt N 

 

 

 

% 

 

Remisyon 
5 33,3 

Kısmi Yanıt 
3 20,0 

Stabil 
4 26,7 

Progresyon 
3 20,0 

Toplam 
15 100 

İkinci basamak tedavi alan 15 hastanın 11’ine (%91,7) otolog KHT tedavisi 

uygulandı. Toplamda 11 hasta hem 2. basamak tedavi hemde otolog KHT tedavisi almış 

oldu. 2. Basamak tedavi alıp otolog tedavisi almayan toplam 4 hasta var idi. Otolog 

KHT tedavisi sonrası yanıtlar değerlendirildiğinde; 6 hastada (%54,4) remisyon 

sağlanırken, 2 hastada (%18,1) kısmı yanıt, 1 hasta stabil (%9,09), 1 hastada tedaviden 2 

ay sonra nüks (%9,09)  ve 1 hastada (%9,09) progresyon izlendi. Otolog uygulanan 

hastalardan biri progresyon sonucu kaybedildi. Bir hastamızda ise remisyondan 1 sene 

sonra nüks tespit edildi(Tablo 21). 

Tablo 21. Otolog KHT tedavisi sonrası yanıtların değerlendirilmesi. 

 

 

Yanıt N 

 

 

 

% 

 
Remisyon 

6 54,5 

Kısmi Yanıt 
2 18,1 

Stabil 
1 9,09 

Progresyon 
1 9,09 

Nüks (2 ay) 
1 9,09 

Toplam 
11 100 
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Çalışmamızda tedaviye refrakter/nüks gözlenen hastalara (n=8) verilen 3. 

basamak ve sonrası tedavilerde tek başına en sık kullanılan tedavi rejimi Brentuximab 

olmuştur. Kombine uygulamalarda Brentuximab hastaların tamamına verilmiştir (Tablo 

22). 

Tablo 22. Tedaviye refrakter/nüks hastalarda 3. basamak ve sonrası tedavi rejimleri. 

 

 

Tedavi Protokolü n 

 

 

 

% 

 
Brentuximab 

4 50 

Brentuximab + CVP + Nivolumab + GDP 
1 12,5 

Brentuximab+Bendamustin 
2 25 

COPP + Brentuximab 
1 12,5 

Toplam 
8 100 

 

Hastalarımıza uygulanan 3. basamak ve sonrası tedaviler sonucu yanıtlar 

değerlendirildiğinde; 2 hastada (%25) remisyon sağlanırken, 1 hastada (%12,5) kısmı 

yanıt, 2 hasta stabil (%25) ve 3 hastada (%37,5) progresyon izlendi, progresyon 

gözlenen hastalar takip süresi içerisinde kaybedildi (Tablo 23). 

 

Tablo 23. Üçüncü basamak ve sonrası tedaviler sonucu yanıtların değerlendirilmesi. 

 

 

Yanıt N 

 

 

 

% 

 

Remisyon 
2 25 

Kısmi Yanıt 
1 12,5 

Stabil 
2 25 

Progresyon 
3 37,5 

Toplam 
8 100 

 

Takip süresi dahilinde hastalarımızın %10,2’si (n=10) kaybedildi. Ölen 

hastaların %40’ı (n=4) kadın, % 60’ı (n=6) erkek olarak belirlenmiştir. Ölen hastaların 

klinik özellikleri tablo 24-a’da, ölüm nedenleri ise tablo 24-b’de sunulmuştur. 
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Tablo 24-a. Eks olan hastaların klinik özellikleri. 

  

Klinik Değişkenler 

 

n (%) 

Yaş 

(46,00±20,6) 

< 45 yıl 

> 45 yıl 

4 (%40,0) 

6 (%60,0) 

Cinsiyet Erkek  

Kadın  

6 (%60,0) 

4 (%40,0) 

Histopatolojik tip MS-HL 

NS-HL 

LZ-HL 

LF-HL 

NLP-HL 

Diğer 

6 (%60,0) 

1 (%10,0) 

- 

2 (%20,0) 

- 

1 (%10,0) 

Evre Evre I 

Evre II 

Evre III 

Evre IV 

- 

2 (%20,0) 

2 (%20,0) 

6 (%60,0) 

Evre Erken Evre 

İleri Evre 

2 (%20,0) 

8 (%80,0) 

 

Hastaların ölüm nedenleri değerlendirildiğinde; 6 hasta (%60) hastalığın 

progresyonu, 1 hasta pnömoni (%10), 1 hasta tüberküloz menenjiti+sepsis (%10), 1 

hasta (%10) sepsis ve 1 hastada (% 10) bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti. (Tablo 24-

b). Progresyonda kaybedilen 6 hastanın ortalama yaşları 49,6±18,3 olarak belirlendi. Bu 

hastaların 2’si kadın 4’ü erkek idi. Ayrıca 3’ü MS, 1’i NS ve 2’si LF-HL idi. Ayrıca 5’i 

ileri evre olan hastaların (Evre IV=4,Evre III=1), 1’i erken evre idi. 

Tablo 24-b. Hastaların ölüm nedenleri. 

 

 

Yanıt N 

 

 

 

% 

 

Hastalık progresyonu 
6 60 

Pnömoni 
1 10 

Tbc menenjiti+Sepsis 
1 10 

Sepsis 
1 10 

Bilinmeyen neden 
1 10 

Toplam 
10 100 

 

Hastaların ölüm oranları uygulanan tedavi rejimlerine göre değerlendirildiğinde 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,000). Buna göre 
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ikinci basamak tedavi yanında otolog KHT uygulanan hastalarda sadece 1 olgu hayatını 

kaybetmiştir (Tablo 25). 

Tablo 25. Uygulanan tedavi rejimlerine göre ölüm oranları. 

 

Sağkalım 

Toplam Hayatta Eks 

S

a

d

e

c

e 

Sadece 1. Basamak Tedavi N 77 6 83 

% 78,6% 6,1% 84,7% 

2. Basamak Tedavi N 1 3 4 

% 1,0% 3,1% 4,1% 

2. Basamak+Otolog KHT Tedavisi N 10 1 11 

% 10,2% 1,0% 11,2% 

3. Basamak Tedavi N 5 3 8 

% 5,1% 3,1% 8,2% 

 

 Toplam 

 

 

88 (% 89,8) 10 (% 10,2) 98 (%100) 

 

 

Bununla beraber bütün kaybedilen hastalar erken ve ileri evre olarak 

gruplandırıldıklarında erken evre grubunda bulunan 58 hastadan sadece 2’i (%3,4) 

hayatını kaybederken, ileri evrede bulunan toplam 40 hastadan 8’i (%20) hayatını 

kaybetmiştir. Dolayısıyla hastaların ölüm oranlarına tanı anında bulundukları evrenin 

(erken-ileri evre) istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir (p=0,014). 

Ayrıca hastaların evrelerine göre ölüm oranları araştırıldığında ise; ölen hastaların % 

60’ının Evre IV olduğu tespit edildi (Tablo 26). Dolayısıyla hastaların detaylı 

evrelendirilmesi ile ölüm oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edildi (p=0,025). Bunlara ek olarak hastaların evrelendirilmesi takip süresi dahilinde 

sağkalım analizleri ile değerlendirildiğinde ise hem ileri evre olmanın hemde evre IV 

olmanın sağkalıma istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmüştür (Sırasıyla Log 

Rank=0,008 ve 0.009) (Grafik 5,6). 
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Tablo 26. Evrelendirme ve ölüm oranı ilişkisi. 

 

Evre 

Toplam Evre I Evre II Evre III Evre IV 

 Hayatta n 1 55 17 15 88 

%  1,1% 62,5% 19,3% 17,0% 100,0% 

Öldü n 0 2 2 6 10 

%  0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

 Toplam n 1 57 19 21 98 

% 1,0% 58,2% 19,4% 21,4% 100,0% 

 

 
Grafik 5. HL evrelerine (erken/ileri) göre sağkalım çizergesi (Log Rank =0,008). 
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Grafik 6. HL evrelerine göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,009). 

Kaybedilen 10 hastanın ortalama yaşları 46,0±20,6 yıl olarak belirlendi. Bununla 

beraber çalışmamızda hayatını kaybeden hastalardan 45 yaş ve üstü olan toplam 30 

hastanın 6’sı (%20) hayatını kaybederken, 45 yaş ve altındaki 68 hastadan 4 (%5,9) 

tanesi hayatını kaybetmiştir. Böylece ölüm oranlarının ileri yaş ile istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (p=0,043) (Grafik 7). 

 

 
Grafik 7. İleri yaşa (> 45 yaş) göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,029) 
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Hastaların tanı anı histopatolojik tiplerine göre sağkalımları değerlendirildiğinde 

ise ölümlerin en yoğun MS-HL subtipinde görüldüğü tespit edilmiştir (Tablo 27). 

Toplamda hayatını kaybeden 10 hastanın 6’sı (%60) MS-HL tipindedir. Dolayısıyla 

histopatolojik tiplendirmenin ölüm oranları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

olduğu belirlenmiştir (p=0,024) (Grafik 8). 

 

Tablo 27. Histopatolojik tip ve ölüm oranı ilişkisi. 

 

 

Histopatolojik Tip 

Toplam MS-HL NS-HL LZ-HL LF-HL NLP-HL Diğer 

 
Hayatta N 27 42 3 2 4 10 88 

%  30,7% 47,7% 3,4% 2,3% 4,5% 11,4% 100,0% 

Öldü N 6 1 0 2 0 1 10 

%  60,0% 10,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Toplam n 33 43 3 4 4 11 98 

%  33,7% 43,9% 3,1% 4,1% 4,1% 11,2% 100,0% 

 

 
 
Log Rank (Mantel-Cox=0,024) 

Grafik 8. Histopatolojik tipe göre sağkalım çizergesi. 
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Bununla beraber hayatını kaybeden hastaların (n=10) 4 tanesi kadın (%40) ve 6 

tanesi erkek (%60) olarak belirlenmiştir. Cinsiyetin ölüm oranlarına istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir (p=0,741, Log Rank=0,504) (Grafik 9). 

 
Log Rank (Mantel-Cox=0,504) 

Grafik 9. Cinsiyete göre sağkalım çizergesi. 

Ölüm oranları tanıda B semptomlarının varlığına göre değerlendirildiğinde ise 

hayatını kaybeden hastaların (n=10) % 80’ninde B semptomu varlığı belirlenmiştir 

(Tablo 28). Buna göre tanıda B septomu varlığının ölüm oranı üzerine istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (p=0,039) (Grafik 10). 

 

Tablo 28. B semptomu varlığı ve ölüm oranı ilişkisi. 

 

 

Tanıda B semptomu varlığı 

Toplam B Semptomu Yok B Semptomu Var 

 Hayatta n 48 40 88 

%  54,5% 45,5% 100,0% 

Öldü n 2 8 10 

%  20,0% 80,0% 100,0% 

Toplam n 50 48 98 

%  51,0% 49,0% 100,0% 
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Grafik 10. B semptomu varlığına göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,051). 

 

Çalışmamızda tüm hastalarımızın toplam sağkalım süreleri 44.82±20,3 ay 

(Dağılım aralığı=3-80 ay) olarak hesaplanmıştır (Grafik 11).  

 
Grafik 11. HL hastalarında toplam sağkalım çizergesi. 

 

Çalışmamızda hastaların ortalama sağkalım süreleri ile klinik özellikleri 

karşılaştırması tablo 29’de sunulmuştur. 
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Tablo 29.Hastaların klinik özellikler ile sağkalım süreleri karşılaştırması. 

  

Klinik Değişkenler 

 

n (%) 

 

Sağkalım (ay) 

(Ort±SD) 

 

P-değeri 

Yaş < 45 yıl 

> 45 yıl 

68 (%69,4) 

30 (%30,6) 

45,94±19,1 

42,27±22,8 

 

0,412 

Cinsiyet Erkek 

Kadın  

48 (%49) 

50 (%51) 

40,20±19,4 

49,63±20,2 

0,016* 

Histopatolojik tip MS-HL 

NS-HL 

LZ-HL 

LF-HL 

NLP-HL 

Diğer 

33(%33,7) 

43 (%43,9) 

3 (%3,1) 

4 (%4,1) 

4 (%4,1) 

11 (%11,2) 

49,94±23,6 

42,98±17,4 

30,00±9,1 

31,00±19,1 

35,75±16,8 

49,00±20,9 

 

 

0,142 a 

Evre Erken Evre 

İleri Evre 

58 (%59,2) 

40 (%40,8) 

48,22±20,3 

39,88±19,5 

0,045* 

Evre Evre I 

Evre II 

Evre III 

Evre IV 

1 (%1) 

57 (%58,2) 

19 (%19,4) 

21 (%21,4) 

40,00 

48,37±20,4 

47,00±18,6 

33,43±18,4 

 

0,027 b 

B semptomu varlığı Yok 

Var 

50 (%51) 

48 (%49) 

43,48±19,9 

46,21±20,7 

0,509 

Ekstranodal 

Tutulum 

Yok 

Var 

71 (%72,4) 

27 (%27,6) 

49,03±19,7 

33,74±17,7 

0,001* 

Karaciğer 

Tutulumu 

Yok 

Var 

89 (%90,8) 

9 (%9,2) 

46,54±19,6 

27,78±20,3 

0,008* 

Dalak 

Tutulumu 

Yok 

Var 

77 (%78,6) 

21 (%21,4) 

46,16±19,7 

39,90±22,1 

0,213 

Bulky Hastalık Yok 

Var 

93 (%94,9) 

5 (%5,1) 

44,39±20,1 

52,80±24,5 

0,370 

Lenfosit < 600/109/L 

> 600/109/L 

8 (%8,2) 

73 (%74,5) 

32,00±17,7 

42,07±19,4 

0,156 

Lökosit < 15.000/109/L 

> 15.000/109/L 

87 (%88,8) 

11 (%11,2) 

43,95±20,6 

51,64±17,2 

0,239 

Hemoglobin < 10,5 g/dL 

> 10,5 g/dL 

25 (%25,5) 

73 (%74,5) 

40,32±18,7 

46,36±20,7 

0,180 

Albümin < 4,6 g/dl 

> 4,6g/dl 

71 (%72,4) 

15 (%15,3) 

43,11±21,1 

51,67±19,1 

0,152 

Sedimentasyon < 50 mm/s 

> 50mm/s 

44 (%44,9) 

37 (%37,8) 

42,48±21,2 

45,51±17,7 

0,486 

Birinci Basamak 

Tedavi 

ABVD 

ABVD+RT 

50 (%51) 

48 (%49) 

38,86±19,6 

51,02±19,2 

0,004* 

1. Basamak Tedavi 

Sonrası Remisyon 

Yok 

Var 

14 (%14,3) 

84 (%85,7) 

30,50±19,9 

47,20±19,4 

0,004* 

Nüks/Refrakter 

Hastalık 

Yok 

Var 

83 (%84,7) 

15 (%15,3) 

45,49±19,9 

41,07±22,5 

0,440 

Otolog KHT 

tedavisi 

Yok 

Var 

87 (%88,8) 

11 (%11,2) 

45,13±20,2 

42,36±21,4 

0,673 

*= p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 

a= Kruskal Wallis grup analizi sonucu. Tüm gruplar arası Mann-Whitney U analizi sonucu p>0,05. 

b= Evre I (n=1) hesaplama dışı bırakılma koşulu ile Kruskal Wallis grup analizi sonucu. 
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 Buna göre tanı anında ileri evre olma, karaciğer tutulumu ve ekstranodal tutulum 

olması, kısa sağkalım süreleri ile istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde 

ilişkilendirilmiştir (sırasıyla p-değerleri=0.045, 0.008 ve 0.001). Ayrıca takip süresi 

dahilinde karaciğer ve ekstranodal tutulum için sağkalım analizleri grafik 12 ve 13’de 

sunulmuştur.  

 
Grafik 12. Karaciğer tutulumuna göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,005). 

 

 
Grafik 13. Ekstranodal tutuluma göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,011). 
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Bunun dışında kadın cinsiyetin (49,63±20,2 ay), erkek cinsiyete (40,20±19,4 ay) 

göre istatistiksel olarak daha yüksek sağkalım sürelerine sahip olduğu belirlenmiştir 

(p=0,016). Bununla beraber MS-HL histopatolojik tipte en yüksek sağkalım süresi 

(49,94±23,6 ay),  LZ-HL histopatolojik tipte en düşük sağkalım süresi (30,00±9,1 ay) 

elde edilmiş, ancak tüm histopatolojik tipler arasında sağkalım süreleri açısından 

anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Çalışmamızda birinci basamak tedavi olarak ABVD+RT rejimi uygulanan 

hastalardan elde edilen sağkalım süresi (51,02±19,2 ay), yalnızca ABVD uygulanan 

hastalardan elde edilen sağkalım süresinden (38,86±19,6 ay) istatistiksel olarak anlamlı 

olacak şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,004)(Grafik 14).  

 

 
Grafik 14. Birinci basamak tedaviye göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,048). 

 

Birinci basamak tedavi sonrası remisyon sağlanan hastalarda (47,20±19,4 ay), 

remisyon sağlanamayan hastalara (30,50±19,9 ay) göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek sağkalım süreleri elde edilmiştir (p=0,004). Çalışmamızda bütün tedavi 

rejimleri sonrasında remisyonu devam eden 84 hastanın klinik özellikleri tablo 30’da 

sunulmuştur. Buna göre 77 hasta 1. basamak tedavi sonrası, 1 hasta 2. basamak tedavi 

sonrası, 4 hasta 2. basamak + otolog KHT tedavisi sonrası ve 2 hasta 3. basamak tedavi 

sonrası tam remisyona girmiştir. 
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Tablo 30. Remisyonu devam eden hastaların klinik özellikleri. 

  

Klinik Değişkenler 

 

n (%) 

Yaş 

(35,7±13,6) 

< 45 yıl 

> 45 yıl 

62 (%73,8) 

22 (%26,2) 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

44 (%52,3) 

40 (%47,7) 

Histopatolojik tip MS-HL 

NS-HL 

LZ-HL 

LF-HL 

NLP-HL 

Diğer 

26 (%31,0) 

 40 (%47,6) 

3 (%3,6) 

2 (%2,4) 

4 (%4,8) 

9 (%10,7) 

Evre Erken Evre 

İleri Evre 

54 (%64,3) 

30 (%35,7) 

Evre Evre I 

Evre II 

Evre III 

Evre IV 

1 (%1,2) 

53 (%63,1) 

16 (%19,0) 

14 (%16,7) 

B semptomu varlığı Yok 

Var 

46 (%54,8) 

38 (%45,2) 

Ekstranodal 

Tutulum 

Yok 

Var 

64 (%76,2) 

20 (%23,8) 

Karaciğer 

Tutulumu 

Yok 

Var 

79 (%94,0) 

5 (%6,0) 

Dalak 

Tutulumu 

Yok 

Var 

70 (%83,3) 

14 (%16,7) 

Bulky Hastalık Yok 

Var 

79 (%94,0) 

5 (%6,0) 

Birinci Basamak 

Tedavi 

ABVD 

ABVD+RT 

39 (%46,4) 

45 (%53,6) 

Otolog KHT 

tedavisi 

Yok 

Var 

78 (%92,9) 

6 (%7,1) 

Tedavilerde Son 

Durum 

1.Remisyonda 

2.Remisyonda 

    2.+Otolog 

3.Remisyonda 

77 (%91,6) 

1 (%1,19) 

4 (%4,76) 

2 (%2,38) 

 

Bunların dışında çalışmamızda ortalama sağkalım süreleri ile yaş, B semptom 

varlığı, dalak tutulumu, bulky hastalığı varlığı, nüks/refrakter hastalık varlığı, otolog 

KHT tedavisi, başlangıç sedimentasyon (<50/>50 mm/s), albümin (<4,6/>4,6 g/dl), 

lökosit ve lenfosit değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde 
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edilmemiştir (p>0,05). Takip süresi dahilinde otolog KHT uygulanmasına göre 

sağkalım analizi grafik 15’de sunulmuştur.   

 
 

Grafik 15. Otolog KHT varlığına göre sağkalım çizergesi (Log Rank=0,915). 
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5. TARTIŞMA 

 

 Hodgkin hastalığı çoğrafik ve ırksal temelde farklı duyarlılıklar göstermesi 

yanında olağandışı yaş-ilişkili insidans paternleri göstererek oluşturduğu özgün 

epidemiyolojik yapısı ile klinik ve bilimsel olarak her dönem ilgi çekmiş bir tümördür 

(9). Etiyolojik olarak oldukça heterojen olan Hodgkin hastalığı karakteristik şekilde, 

birincisi 15 ile 34 yaş arasında, ikincisi ise 50 yaşından sonra olmak üzere iki pik yapar. 

Bu bimodalite farklı ırk ve çoğrafik özellikler yanında farklı histopatolojik subtiplerden 

de etkilenerek değişiklik gösterebilmektedir (9,55). Pahwa P. ve arkadaşlarının 

Canada'da yaptığı populasyon temelli olgu kontrol çalışmasında 316 HL hastasının 

ortalama yaşını 40.2 ± 15.9 olarak belirlemişlerdir. Ayrıca 35 yaş altı olguları % 44.6, 

35-50 yaş arası olguları % 31.6, 50 yaş ve üstü olguları % 23.4 oranında belirlemişlerdir 

(56). İran'da 2013 yılında Mozaheb Z. tarafından yürütülen bir çalışmada ise ortanca yaş 

30.5 olarak belirlenmiş ve bimodal dağılım batılı ülkelere nazaran daha az belirgin 

olarak nitelendirilmiştir (9). Ülkemizde ise Altıntaş A. ve arkadaşları tarafından 2006 

yılında 150 HL olgusu ile yapılan çalışmada hastaların yaş dağılımı 16-73 arası ve 

ortalama yaş 41 olarak saptandı. Aynı çalışmada hastalar dekatlara göre dağıtıldığında 

ise; 16-19 yaş grubunda: 8 olgu (%5.3), 20-29 yaş grubunda: 27 olgu (%18), 30- 39 yaş 

grubunda: 41 olgu (%27.3), 40-49 yaş grubunda: 35 olgu (%23.3), 50-59 yaş grubunda: 

21 olgu (%14), 60-69 yaşları arasında: 13 olgu (%8) ve 70 yaş ve üzerinde 5 olgu 

(%3.3) tespit edildi. Yine bahsi geçen çalışmada 40 yaş altında 76 (%50.7), 40 yaşın 

üzerinde 74 (%49.3) hastayla karşılaşıldı (54). Bizim çalışmamızda ise yayınlanmış bu 

veriler ile uyumlu olarak hastalarımızın toplam yaş ortalamaları 36,79±14,86 (Dağılım 

aralığı=16-76 yaş) yıl olarak hesaplanmıştır. Tüm hastaların % 69,4’ünün (n=68) 45 yaş 

ve altında, % 30,6’sının (n=30) 45 yaş ve üstünde olduğu belirlenmiştir. Bununla 

beraber hastalar dekatlara göre dağıtıldığında; 16-19 yaş grubunda: 15 olgu (%15.3), 

20-29 yaş grubunda: 20 olgu (%20,4), 30-39 yaş grubunda: 24 olgu (%24.5), 40-49 yaş 

grubunda: 19 olgu (%19.4), 50-59 yaş grubunda: 11 olgu (%11,2), 60-69 yaşları 

arasında: 8 olgu (%8,2) ve 70 yaş ve üzerinde 1 olgu (%1.0) tespit edimiştir. Ayrıca 
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çalışmamızda tüm hastalar için değerlendirilen yaş dağılımı 20’li yaşlarda kuvvetli ve 

60’lı yaşlarda zayıf bimodal pik özelliği göstermektedir. Bilindiği gibi sosyoekonomik 

olarak az gelişmiş ülkelerde HL'nin gelişmiş ülkelere kıyasla daha az sıklıkta 

görülmesine karşın, 15 yaş öncesi insidans daha yüksek oranda bildirilmektedir. 

Bununla beraber son yıllarda gelişmiş ülkelerde 60 yaş sonrası HL insidansında 

gözlenen azalmanın tanı yöntemlerindeki gelişme ile ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(54). Çalışmamızda bu veriler ile uyumlu olarak 16 yaş altı olgu bulunmamakla birlikte 

60 yaş üstü hasta prevalansındaki azalma ülkemizde geçmiş yıllara göre daha erken 

dönemde hastalara ulaşabilme ve artan tanı yöntemlerindeki gelişme ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu durumda yaş insidansındaki ikinci zayıf pik olağan olarak 

yorumlanmıştır. 

 HL'da genel olarak erkek hakimiyeti söz konusudur ve tüm yaşlarda erkeklerde 

daha sık görüldüğü bildirilmektedir (57). Yine Altıntaş A. ve arkadaşlarının 150 HL 

olgusu ile yaptıkları çalışmada erkek hasta sayısı 102 (%68), bayan hasta sayısı 48 

(%32) olarak bildirilmiş ve erkek/bayan hasta oranı 2.1 olarak saptanmıştır (54). 

Bununla beraber Şeker M. ve arkadaşları ise 165 HL’li hastanın %49.7'ini (n=82) 

kadın, %50.3'ünü (n=83) erkek olarak rapor etmiştir (28). Bizim çalışmamızda ise Şeker 

M. ve arkadaşlarının çalışması ile uyumlu olacak şekilde HL tanısı alan olguların 50'si 

kadın (%51.0), 48'i erkek (%49.0) olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular çalışmamızda 

gözlenen NS subtipinin sıklığı ile ilişkilendirilmiştir. Öyle ki HL'da tüm yaşlarda erkek 

cinsiyet hakimiyeti söz konusu iken, NS-HL tip kadınlarda daha sık görülür (7). Bizim 

çalışmamızda ise NS-HL,%43,9 oranı ile en sık görülen tip olarak belirlenmiş, üstelik 

NS-HL tanılı hastaların %62,8’i (n=27) kadın, %37,2’si (n=16) erkek olarak tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla tüm hastalarımızda erkek ve kadın cinsiyetin birbirine yakın 

oranlarda izlenmesi literatür verileri ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. 

 Batılı ülkelerde NLP-HL, % 3 ile % 8 arasında prevalansa sahipken, klasik tip 

HL'nin histopatolojik subtiplerinden NS-HL yaklaşık %60-80 oranları ile en sık, takiben 

%20-25 oranları ile MS-HL, yaklaşık % 5 sıklığı ile LZ-HL ve LF-HL subtipin ise en 

nadir rapor edilen tip olduğu bilinmektedir (9). Alman Hodgkin Lenfoma Çalışma 

grubunun 239 HL tanılı hastayı retrospektif olarak inceledikleri çalışmada NS-HL % 68 

oranında, MS-HL % 22, LF-HL % 5, LZ-HL %3 ve sınıflandırılamayan hastalar ise %2 

oranında belirlenmiştir (58). Destekler şekilde çalışmamızda hastalarımızın 43’ü 
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(%43,9) NS-HL, 33’ü (%33,7) MS-HL, 4’ü (%4,1) LF-HL, 3’ü (%3,1) LZ-HL, 4’ü 

(%4,1) NLP-HL histopatolojik tip tanısı almış ve 11 hasta (%11,2) histopatolojik olarak 

sınıflandırılamamıştır. 

            Bugüne kadar yapılan çalışmalarda NS-HL histopatolojik subtipi karakteristik 

olarak ergenlerde veya genç erişkinlerde daha yüksek prevalansda gözlenir iken 

ortalama olarak yaklaşık 28 yaşında sıklığının arttığı belirlenmiştir. MS-HL'de ise 

prevalansın yaşla birlikte arttığı, ileri yaşlarda daha sık ortaya çıktığı bildirilmiştir. 

Ayrıca NS-HL kadın cinsiyette baskın iken, MS-HL erkek cinsiyette daha baskın olarak 

rapor edilmiştir (4,9). Çalışmamızda bu veriler ile uyumlu olacak şekilde toplam 43 NS-

HL tanılı hastanın %55,8'i 16-29 yaş arasında toplanmıştır. Üstelik bu hastalardan 11'i 

(%25,6) 16-19 yaş arasındadır. Ayrıca tüm MS-HL tanılı hastaların %66,7’sinin (n=22) 

30-49 yaş arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bununla beraber çalışmamızda NS-HL 

tanılı hastaların % 62,8’i (n=27) kadın ve MS-HL tanılı hastaların ise % 57,6’sı (n=19) 

erkek olarak belirlenmiştir. 

 Çalışmalar göstermiştir ki HL tanılı hastaların %80'i diyafram üstü ve genellikle 

anterior mediastinum lokalizasyonda lenfoadenopati tutulumu gösterirker; tanı sırasında 

hastalarda genellikle servikal, supraklavikular ve aksiller bölgelerde LAP ile ortaya 

çıkarlar, inguinal alan çok daha az sıklıkla etkilenir. Bununla beraber hastaların yaklaşık 

1/3'ü ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlarla başvurur. Ateş ve 

gece terlemesi olguların yaklaşık %25’inde ortaya çıkmaktadır. Sistemik semptomlar 

ileri yaşda daha sık görülmekle birlikte kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir (59). 

Ülkemizde 150 HL tanılı hasta ile yapılan bir çalışmada hastaların %85'inde ağrısız 

LAP, %38'inde ateş, %32'sinde kilo kaybı, %30'unda terleme ve % 7'sinde pruritus 

rapor edilmiştir (54). Benzer şekilde hastalarımızda % 76,5 oranıyla en sık rastlanan 

şikayetağrısız yüzeyel LAP idi. Bunu halsizlik (% 46,9), kilo kaybı (% 41,8), ateş (% 

34,7), terleme (% 22,4) ve pruritus (% 13,3) izledi. Çalışmamızda en sık tanıya esas 

alınan doku örneği  % 93,9 oranıyla lenfoadenopati eksizyonel biyopsi örneği iken; 

biyopsi örnekleri % 42,9 oranı ile en sık servikal takiben ise supraklavikular (%18,4) ve 

mediastinal (%11,2) lokalizasyondan elde edildi. Bununla beraber tanı anı PET/BT 

görüntüleme sonuçlarına göre tüm hastalarımızda en sık lenf nodu tutulumu % 71,4 

oranı ile mediastende saptanırken bunu sırasıyla servikal (%69,4) ve supraklavikular 

(%57,1) lenf nodları izlemiştir.  
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 HL'da hastalığın doğru şekilde evrelendirilmesi uygun tedavinin verilmesi 

açısından hayati öneme sahiptir (38). Josting A. ve arkadaşlarının 206 HL tanılı hastada 

yaptıkları çalışmada hastaların tanı anında % 11'i evre I, %31'i evre II, % 18'i evre III ve 

%40'ı evre IV olarak tespit edilmiş olup, hastaların % 47'sinde B semptomu, % 10'unda 

ekstranodal tutulum, %10'unda kemik tutulumu, %22'sinde akciğer tutulumu, % 14'ünde 

karaciğer tutulumu ve %3'ünde kemik iliği tutulumu izlenmiştir (58). Yine Cerci JJ. ve 

arkadaşlarının 104 HL hastası ile yönettikleri çalışmada hastaların tanı anında %1.9'u 

evre I, %39.4'ü evre II, %24'ü evre III ve %34.6'sı evre IV olarak belirlenmiş ve 43 

hasta erken evre, 61 hasta ileri evrede iken tanı almıştır. Aynı çalışmada hastaların 

%63,5'i B semptomu varlığı göstermiştir (60). Ülkemizde 165 HL tanılı hasta ile 

yapılan bir çalışmada ise hastaların % 8,5'i evre I, % 50,9'u evre II, %18,8'i evre III ve 

%16,4'ü evre IV olarak tespit edilmiş olup, B semptomu varlığı % 51, dalak tutulumu 

%10.9, karaciğer tutulumu %6,1, kemik tutulumu %4,8, akciğer tutulumu %5,5  ve 

bulky hastalığı %19,4 olarak saptanmıştır(28). Çalışmamızda benzer şekilde 

hastalarımızın tanı anında %1’i Evre I, % 58,2’si Evre II, %19,4’ü Evre III ve % 21,4’ü 

Evre IV olarak belirlendi. Ayrıca hastalarımızın %59,2’si (n=58) erken evre, %40,8’i 

(n=40) ileri evre olarak sınıflandırıldı. Bununla beraber hastaların tanı anı evreleri ile 

cinsiyet karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ayrıca 

hastalarımızda % 49,0 oranıyla B semptomu varlığı (En sık NS-HL tipininde, %41,7), 

% 21,4 dalak tutulumu, % 9,2  karaciğer tutulumu, % 5,1 Bulky hastalığı varlığı ve % 

8,1 kemik iliği tutulumu belirlendi. Ayrıca hastalarımızın % 27,6’sında ekstranodal 

tutulum gerçekleşmiş ve en sık % 10,1 oranı ile kemik tutulum gözlenirken bunu 

sırasıyla % 9,2 oranı ile karaciğer ve % 8,1 oranı ile akciğer  tutulumu izlemiştir. 

 Hastalığın prognostik faktörlerinini değerlendirilmesinde IPS günümüzde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Buna göre hastaların tanı sırasında laboratuar bulguları mutlaka 

değerlendirilmelidir. Hastaların serum albümin düzeyi, hemoglobin düzeyi, beyaz küre 

sayısı, lenfopeni ve eritrosit sedimentasyon hızı hastalık bağımsız risk faktörleri olarak 

ortaya konmuştur (35). Cerci JJ. ve arkadaşlarının 104 HL hastası ile yaptıkları 

çalışmada hastaların tanı anında %12,5’inde (n=13) 15.000/109/L üstünde lökosit, 

%27,9’unda (n=29) 10,5 g/dL altında hemoglobin, %65,4’ünde (n=68) 4,6 g/dl ve 

altında albümin, % 52,9’unda 50 mm/s üstünde sedimentasyon değerleri ve % 

10,6’sında (n=11) 600x109/L altında lenfosit değerleri ölçüldüğünü bildirmişlerdir(60). 
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Öyle ki Hasenclever D. ve arkadaşlarının 4695 hastanın sonuçlarına göre derledikleri 

çalışmalarında; tanı sırasında 15.000/109/L üstünde lökositi, 600x109/L altında lenfosit 

değerlerini, 4,0 g/dl ve altında albümin değerlerini ve 10,5 g/dL altında hemoglobin 

değerlerini önemli prognostik faktörler olarak rapor etmişlerdir (61). Biz de 

çalışmamızda benzer şekilde tanı sırasında sedimentasyon hızı ölçümü yapılan toplam 

81 hastanın % 45,7’sinin 50 mm/s ve üstünde sedimentasyon değerlerine, albümin 

değeri ölçülen toplam 86 hastanın % 82,6’sı (n=71) 4,6 g/dl ve altında değerlere, tüm 

hastalarımızın %11,2’sinde (n=11) 15.000/109/L üstünde lökosit, %25,5’inde (n=25) 

10,5 g/dL altında hemoglobin ve lenfosit ölçümü yapılan 81 hastanın % 9,9’unda (n=8) 

600x109/L altında lenfosit değerlerine sahip olduklarını belirledik. Bununla beraber tanı 

anında erken ve ileri evre hastalar arasında hemoglobin, hemotokrit, LDH, total 

bilirubin, ALP, GGT, beta 2 mikroglobulin ve total protein değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir.  

Son yıllarda HL tedavi yanıtlarında tüm evreler için oldukça önemli iyileşmeler 

yaşanmıştır. Bunun asıl nedeni riske dayalı polikemoterapötik rejimlerin diğer 

modalitelerle birlikte yoğun ve disipliner bir şekilde uygulanmasıdır (27). Öyle ki 

geçmişte tek başına RT veya MOPP uygulamalarını günümüzde ABVD'nin kombine 

rejimlerine bırakması oldukça etkili olmuştur (62). Yapılan çalışmalarda ABDV tedavisi 

MOPP rejiminden sadece daha etkili değil aynı zamanda ikincil lösemileri anlamlı 

derecede daha az oranlarda indüklediği ve daha az oranda gonadal toksisiteye neden 

olduğu bildirilmiştir (63). Bununla beraber ABVD tedavisinin özellikle erken evre 

hastalıkta en iyi tedavi seçeneği olduğu bildirilmiştir (64). İleri evrelerde hastalar için 

ise ABVD ve MOPP kemoterapilerinin randomize karşılaştırmalı çalışma sonuçlarına 

göre yine ABVD rejimi daha üstün bulunmuştur (65). Bununla beraber klinik çalışmalar 

geçmişte bir süre radyoterapinin gerekliliği üzerine yoğunlaşmışlardır. Ancak yapılan 

çalışmalara göre kombine KT ve RT ile %80 rölatif sağ kalım oranları izlenirken, yalnız 

RT ile %40-45 bildirilmiştir (66). Meyer RM ve arkadaşlarının ABVD rejiminin tek 

başına ve RT kombine şeklinde uygulamalarını randomize olarak karşılaştırdıkları 

çalışmada; ABVD kemoterapisini tek başına veya yalnızca RT tedavisi alanlardan 

yüksek ölüm oranları ile düşük sağkalım verileri elde etmişlerdir (67). Kanser Araştırma 

ve Tedavi Organizasyonun 2012 yılında yaptığı çalışma sonucunda tek başına 

kemoterapi alan hastalarda daha kötü prognoz ve hastalığın kontrol edilmesinde daha 
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fazla zorluklar yaşandığı rapor edilmiştir (68). Dolayısıyla kombine KT ve RT zamanla 

en yaygın kullanılan rejim haline gelmiştir, üstelik özellikle erken evre hastalarında 2-4 

siklus ABVD uluslararası altın standart tedavi olarak kabul görmüştür. Ancak olumsuz 

prognostik faktörleri barındıran hastalarda en az 4 siklus kombine terapi gerekmektedir 

(69). Gallamini A. ve arkadaşları 260 yeni tanı konulmuş HL hastasıyla yaptıkları 

çalışmada 249 hastada yalnızca veya RT kombine şekilde 6 kür ABVD rejimi 

uyguladıklarını rapor etmişlerdir (70). Yine Hutchings M. ve arkadaşları 77 yeni tanılı 

HL hastasının büyük çoğunluğuna birinci tedavi olarak 2 veya 3 kür ABVD rejimi 

uygulamışlardır (71). Bizim çalışmamızda bütün bu yayınlanmış veriler ile uyumlu 

olacak şekilde birinci basamak tedavi olarak hastalarımızın %51’ine (n=50) KT, 

%49’una (n=48) ise KT+RT rejimi uygulandı. Bütün hastalar birinci basamak 

tedavisinde kemoterapi rejimi olarak ABVD rejimi aldı. Ayrıca remisyon elde edilen 

toplam 84 hastanın %81’ine (n=68) toplam 6 tedavi kür sayısı, %16,7’sine (n=14) 

toplam 8 tedavi kür sayısı ve %2,4’ü (n=2) toplam 4 tedavi kür sayısı verildi. Bütün 

bunlara ek olarak KT+RT kombine tedavisi ile ilgili literatürde yayınlanmış bulgulardan 

elde edilen uzun sağkalım verilerini destekler şekilde çalışmamızda birinci basamak 

tedavi olarak ABVD+RT rejimi uygulanan hastalardan elde edilen sağkalım süresi 

(51,02±19,2 ay), yalnızca ABVD uygulanan hastalardan elde edilen sağkalım 

süresinden (38,86±19,6 ay) istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek 

bulunmuştur (p=0,004). Bunun yanında birinci basamak tedavi sonrası remisyon 

sağlanan hastalarda (47,20±19,4 ay), remisyon sağlanamayan hastalara (30,50±19,9 ay) 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek sağkalım süreleri elde edilmiştir 

(p=0,004).  

Günümüzde Hodgkin hastalığının tedavi sürecinde elde edilen geçmiş yıllara 

nazaran yüksek sayılabilecek başarıya rağmen yaklaşık %5 ile %10 oranları arasında 

tedaviye refrakter hasta ve %10 ile % 30 arasında birinci basamak tedavide komplet 

yanıt dahi alınmış olsa nüks hasta ile karşılaşılmaktadır (38). Bununla beraber erken 

evre olgularda %5-10, ileri evre olgularda ise %20-30 oranında nüks hastalık 

gözlenmektedir. Birinci basamak tedaviye yanıtsızlık ise ortalama yaklaşık %10-20 

olguda karşımıza çıkmaktadır. Beş yıllık genel sağ kalım oranı primer refrakter 

olgularda %26, erken nüks (<12 ay) olanlarda %46 ve geç nüks (>12 ay) olgularda 

ise %71 olarak bulunmuştur (5,58). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 52 erken evre 
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HL olgusunun 32’sine tek başına KT uygulandı. Olguların 17’si (%32) COPP ve 15’i 

(%30) ABVD tedavisi aldı. ABVD alan hastaların %100’ünde COPP alanların 

ise %94’ünde tam remisyon elde edilmiştir (15). Yine ülkemizde yapılan 165 HL tanılı 

hastanın katıldığı ve tüm hastalar 1. sıra kemoterapi protokolü olarak ABVD verildiği 

bir çalışmada 122 (%73.9) hastaya radyoterapi ve kemoterapi kombine şekilde 

uygulandı. Ortanca takip süresi 34 ay olduğu ve takip süresince 39 (%23.6) hastada 

relaps geliştiği görüldü, 31 (%17.4) hasta primer refrakter hastalık veya nüks nedeniyle 

2. sıra kemoterapi aldığı rapor edildi. Aynı çalışmada hastaların tümü 

değerlendirildiğinde, 5 yıllık genel sağkalım oranı %88, 5 yıllık hastalıksız sağkalım 

oranı %52 olarak bildirildi (28). Benzer şekilde Josting A. ve arkadaşlarının 239 HL 

tanılı hastada yaptıkları çalışmada hastaların 4-8 siklus birinci basamak tedavi sonrası 

%72'sinde parsiyel veya komplet remisyon elde etmişlerdir (58). Çalışmamızda ise bu 

veriler ile uyumlu olarak birinci basamak tedavi sonucunda remisyon kontrolünde 84 

hastada (%85,7) remisyon sağlanırken, 14 (%14,3) hasta birinci basamak tedaviye 

refrakter olarak değerlendirildi. Toplamda 3 hastamızda remisyon elde edildikten sonra 

nüks gelişmiş, 4 hastamız ise remisyon sağlandıktan sonra takip süresi içerisinde eks 

olmuştur. Ayrıca tedaviye refrakter 14 hastadan 6’sı takip süresi içerisinde eks 

olmuştur. Bununla beraber remisyon devam eden toplam 77 hastada ortalama takip 

süresi 42,32±17,5 (Dağılım aralığı=14-72) ay olarak belirlendi.  

Daha öncede üzerinde durulduğu gibi tedaviye refrakter veya nüks gelişen 

hastalarda güncel olarak önerilen standart bir tedavi rejimi yoktur. Bu durumda tipik 

olarak klinik tecrübe, toksisite durumu ve hastanın prognostik faktörlerine göre yaygın 

kullanılan (DHAP, ICE, ESHAP, GDP, VIGEPP gibi) uygun bir rejim tercih edilmelidir. 

Bu andan itibaren kurtarma kemoterapisi sonrası konsolidasyon tedavisi olarak otolog 

HKHN kılavuzlarda standart olarak kabul edilmektedir. Kurtarma tedavisi ile yanıt elde 

edilemeyen grupta üçüncü basamak kurtarma tedavileri yüksek doz KT seçeneği ile 

birlikte uygulanabilir. Böylece bu tedavi yaklaşımı ile konvansiyonel KT yöntemlerine 

göre % 30-%65 oranlarında daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Kısacası standart 

KT ve RT ile kür elde edilemeyen hastalar için, yüksek doz kemoterapi (YDT) ve RT ve 

otolog-HKHT en etkili tedavi olarak bildirilmektedir (5,72). Randomize olarak 

yürütülen bir çalışmada kurtarma tedavisi, otolog HKHT ile karşılaştırılmış ve otolog-

HKHT ile % 50'den daha üstün sonuçlar elde edilmiştir. Ancak araştırmacılar bütün 
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hastaların bu tedavi için uygun olmadıklarını özellikle yaşlı hastalarda  tedaviye bağlı 

mortalite oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bununla beraber bu 

hastaların daha çok yeni ajanlardan fayda sağlayacakları düşüncelerini ifade etmişlerdir 

(73). Başka bir çalışmada ise kurtarma, konsalidasyon ve otolog-HKHT tedavisine 

rağmen hastalık progresyonu devam edenlerde kötü prognozun altı çizilmiştir(74). 

Alman Hodgkin Lenfoma Çalışma grubunun 239 HL tanılı hastayı retrospektif olarak 

inceledikleri çalışmada 153 (%72) hastada progresyon dökümentasyonundan sonra 

hastalara ikinci basamak tedavi verildi. Bu hastaların %22'si kurtarma tedavisi olarak 

RT ve KT rejimi uygulandı. Hastalığın çok hızlı progrese olduğu 6 hastaya herhangi bir 

tedavi verilmedi ve hastalar ilk tedaviden 8 ay içinde kaybedildi. Kalan hastaların %33'ü 

ise konvansiyonel terapi veya YDK sonrası otolog HKHT tedavisi aldı. Bu hastaların 

12'sinde relaps gelişti. Kurtarma tedavisinden sonra hastalardan %37'sinde komplet 

remisyon ve % 6'sında parsiyel remisyon oranları elde edildiği bildirildi (58). 

Ülkemizde yapılan 165 hastanın katıldığı bir çalışmada ise birinci basamak tedavi 

sonrası 31 hastaya nüks veya refrakter hastalık nedeniyle ikinci sıra kemoterapi verildi. 

İkinci sıra kemoterapi rejimi olarak 20 hastaya ICE, 3 hastaya DHAP, 3 hastaya ABVD, 

2 hastaya COPP, 2 hastaya GDS ve 1 hastaya EVAP rejimi uygulandı. Dokuz hasta 3. 

sıra kemoterapi (2 DHAP, 4 GSD, 1 BEAM, 1 EVAP, 1 ICE) aldı. On altı hastaya 

kurtarma tedavisi sonrası otolog kemik iliği transplantasyonu yapıldı; 13 (%7.8) 

hastanın ise kaybedildiği bildiridi (28). Çalışmamızda ise benzer şekilde tedaviye 

refrakter ve nüks olan hastalara 2. basamak tedavi olarak % 53,3 oranı ile en sık İCE 

rejimi uygulanmıştır. Bu hastalardan 5'inde (%33,3) remisyon sağlanırken, 3 hastada 

(%20) kısmı yanıt, 4 hasta stabil (%26,7) ve 3 hastada (%20) progresyon izlenmiştir. 

Ayrıca ikinci basamak tedavi alan 15 hastanın 11’ine (%91,7) otolog KHT tedavisi 

uygulanarak bunlardan 6'sında (%54,4) remisyon sağlanırken, 2 hastada (%18,1) kısmı 

yanıt, 1 hasta stabil (%9,09), 1 hastada tedaviden 2 ay sonra nüks (%9,09)  ve 1 hastada 

(%9,09) progresyon izlenmiştir. Bir hastamızda ise remisyondan 1 sene sonra nüks 

tespit edilmiştir. Çalışmamızda tedaviye refrakter/nüks gözlenen hastalara verilen 3. 

basamak ve sonrası tedavilerde tek başına en sık kullanılan tedavi rejimi Brentuximab 

olmuştur. Kombine uygulamalarda brentuximab hastaların tamamına verilmiştir. Bu 

hastalarda ise 2 hastada (%28,5) remisyon sağlanırken, 1 hastada (%14,2) kısmı yanıt, 1 

hasta stabil (%14,2) ve 3 hastada (%42,8) progresyon izlenmiştir. Sonuç olarak 6 hasta 
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(%60) hastalığın progresyonu, 1 hasta pnömoni (%10), 1 hasta tüberküloz 

menenjiti+sepsis (%10), 1 hasta (%10) sepsis ve 1 hastada (% 10) bilinmeyen nedenle 

olmak üzere toplam hastaların % 10,2’si (n=10) hayatını kaybetmiştir. 

Hastalığın tanı sırasında evrelendirmesi birçok çalışmada sağkalıma etkili 

olduğu gösterilmiştir. Daha öncede bahsi geçen Şeker M. ve Josting A. çalışmalarındaki 

örneklem gruplarında bunu göstermişlerdir. Buna göre Şeker M . ve arkadaşları hastalar 

evrelere göre değerlendirdiklerinde 5 yıllık genel sağkalım oranlarını evre I, II, III ve IV 

için sırasıyla %100, %97, %72 ve %77 olarak belirlemişlerdir (28). Josting A. ve 

arkadaşları ise çalışmalarında erken ve ileri evre hastalar arasında sağkalım açısından 

istatistiksel olarak yüksek anlamlı bir ilişki bulmuşlardır (0,0025). Çalışmamızda bu 

veriler ile uyumlu olarak tanı anında erken evrede bulunan 58 hastamızdan sadece 2’i 

(%3,4) hayatını kaybederken, ileri evrede bulunan toplam 40 hastadan 8’i (%20) 

hayatını kaybetmiştir. Ayrıca ölen hastaların % 60’ının evre IV olduğu belirlenmiştir. 

Dolayısıyla hastaların evrelendirilmesi ile ölüm oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilirken, tanı anında ileri evre olmanın kısa sağkalım süreleri ile 

de istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkilendirilmiştir. 

Aleman B.M. ve arkadaşları yaptıkları çalışmada örneklem grubundaki HL 

hastaları için 5 yıllık sağkalım oranını% 85 olarak belirlemişlerdir (75). Shenoy P. ve 

arkadaşlarının Amerika Birleşik Devletlerinde yürüttükleri populasyon temelli çok 

merkezli çalışmalarında, 16,710 HL olgusuna ait verileri bir araya toplamışlardır. Buna 

göre hastaların 2 ve 5 yıllık toplam sağkalım yüzdeleri sırasıyla % 87 ve %80 olarak 

hesaplanmıştır. Hastaların histopatolojik subtiplerine göre sağkalım analizleri 

değerlendirildiğinde ise; NS, LZ, MS, LF ve NLP-HL'nin 2 yıllık sağkalım yüzdeleri 

sırasıyla; %92, %93, %81, %49 ve %97 olarak; 5 yıllık sağkalım yüzdeleri ise 

sırasıyla%86, %87, %73, %43 ve %94 olarak hesaplanmıştır. Bunların dışında NLP ve 

NS-HL daha uzun sağkalım süreleri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca hastalarda tanı anında 

ileri evre dışında 45 üstü yaş, erkek cinsiyet ve B semptomu varlığının mortalite üstüne 

kuvvetli bir etkisi olduğunu bildirmişlerdir (76). Bizim çalışmamızda benzer şekilde 

tüm hastalarımızın toplam sağkalım süreleri 44.82±20,3 ay olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmamızda hayatını kaybeden hastalardan 45 yaş ve üstü olan toplam 30 hastanın 

6’sı (%20) hayatını kaybederken, 45 yaş ve altındaki 68 hastadan 4 (%5,9) tanesi 

hayatını kaybetmiştir. Böylece ölüm oranlarının ileri yaş ile istatistiksel olarak anlamlı 
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bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında kadın cinsiyetin, erkek cinsiyete göre 

istatistiksel olarak daha yüksek sağkalım sürelerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda yayınlanmış verileri destekler şekilde hayatını kaybeden hastaların 

(n=10) %80’ninde B semptomu varlığı belirlenmiştir. Buna göre tanıda B septomu 

varlığının ölüm oranı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca çalışmamızda ölümlerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde en yoğun MS-HL 

subtipinde görüldüğü tespit edilmiştir. Aynı zamanda NS ve MS-HL subtiplerinde en 

yüksek sağkalım süreleri, LZ-HL histopatolojik tipte ise en düşük sağkalım süresi elde 

edilmiş, ancak tüm histopatolojik tipler arasında sağkalım süreleri açısından anlamlı bir 

ilişki tespit edilmemiştir. 

Erken evre HL'da bulky hastalığının varlığı, multiple nodal tutulum ve 

ekstranodal organ tutulumu prognostik faktörler arasında gösterilirken, Cerci JJ. ve 

arkadaşları 115 HL tanılı örneklem gruplarında Bulky hastalığının tanı sırasında 

varlığının sağkalım oranlarına istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir etkisi olmadığını 

(p=0,26) bildirmişlerdir (60). Çalışmamızda bu verileri destekler şekilde Bulky 

hastalığının ortalama sağkalım sürelerine istatistiksel olarak herhangi bir etkisi olmadığı 

gösterilmiştir. Bununla beraber tanı sırasında karaciğer tutulumu ve ekstranodal tutulum 

olması kısa sağkalım süreleri ile istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde 

ilişkilendirilmiştir. 

Prognozda tanı sırasındaki laboratuar bulgularının değerlendirilmesine ilişkin 

yayınlanmış veriler incelendiğinde ise; Şeker M. ve arkadaşları serum albümin düzeyini 

(p= 0.01) ve serum LDH düzeyini (p=0.04) genel sağkalım üzerine etkili değişkenler 

olarak bildirirken; Cerci JJ. ve arkadaşları ESR, albümin, hemoglobin, lökosit ve 

lenfosit düzeylerinin sağkalım üzerine istatistiksel olarak herhangi bir etkisi olmadığı 

(sırasıyla p-değerleri; 0.59, 0.26, 0.82, 0.45 ve 0.22) sonucuna varmışlardır (28,60). 

Bizde çalışmamızda Cerci jj.'nin çalışması ile uyumlu olacak şekilde başlangıç 

sedimentasyon, albümin, lökosit ve lenfosit değerleri ile sağkalım süreleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamadık. 
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6. SONUÇ 

 

 Hodgkin hastalığının ülkemizde ve global düzeyde gözlenen yüksek prevalansı 

yanında tam olarak aydınlatılmamış etiyopatolojik altyapısına rağmen son yıllarda 

tedavisinde gözlenen yüz güldürücü gelişmeler, hastalığın daha dikkatli yönetimi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışmamızın bulgularından anlaşılacağı gibi ileri yaş, 

erkek cinsiyet, ileri evre, B semptom varlığı ve ekstranodal tutulum gibi prognostik 

faktörler sağkalım oranlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla beraber 

çalışmamızda uygulanan tedavinin çeşidi, miktarı, şekli, zamanı ve tedavi idame 

yönetiminin hastaların sağkalımını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Öyle ki 

çalışmamızda uygulanan ABVD kemoterapi rejiminin RT ile kombine halde uygulanma 

şekli, miktarı, süresi dışında ikinci basamak ve sonrası uygulanan tüm tedavi 

seçenekleri yönetimi yayınlanmış veriler ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca ABVD+RT 

kombine tedavisi ile istatistiksel olarak anlamlı uzun sağkalım verileri elde edilmiştir. 

Son yıllarda HL tedavisinde yeni ajanlar ile ilgili ciddi gelişmeler yaşansada 

çalışmamızın bulgularından anlaşılacağı gibi ABVD halen HL tedavisindeki ön planda 

olan yerini korumaktadır. Çalışmamızın bulguları Hodgkin hastalığının yönetiminde 

doğru tanı, dikkatli histopatolojik tiplendirme ve evrelendirilme gerekliliği ile kuvvetli 

şekilde ilişkili olarak optimal tedavinin önerilebilmesinin önemini ortaya koymuştur. 

Bununla beraber prognostik faktörlerin dikkatlice belirlenmesi, olumsuzluk faktörü 

olmayanlarda daha hafifletilmiş terapi seçeneklerinin, kötü prognostik özelliklere sahip 

olanlarda ise daha yoğun tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine olanak tanıyarak 

tedavinin bireyselleşmesine izin vereceği gözlenmiştir. Ayrıca bu risk faktörlerinin 

sadece tanı anında değil hastalığın takibi sürecinde her aşamada güncellenerek 

sürüdürülmesi ve kişiye özgün kararlar verilmesi hayatidir. HL özellikle erken evre 

olgularda sağkalım beklentisinin yüksek olduğu bir hastalıktır, üstelik son yıllarda 

tedavi yaklaşımında yaşanan gelişmeler ile bu komplet kür beklentisi daha da 

artmaktadır. Ancak tam olarak aydınlatılmamış bir etiyopatoloji yanında multipl 

prognostik faktör duyarlılığı ile heterojen bir hal alan Hodgkin hastalığında uzun süreli 

takipte geç dönem komplikasyonlar göz önüne alınarak tedavide multidisipliner 

yaklaşımların gerekliliği tartışılmazdır. Sonuç olarak ileride daha geniş örneklem 

grupları ile yapılacak olan daha kapsamlı araştırmalar ile çalışmamızın bulgularının 
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karşılaştırılması sonucu, HL tedavisine yeni yaklaşımlar sağlamasına yönelik 

verilerimizin katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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