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 L.İ.
 21, Bayan
 Bir ay önce boyun sol tarafında ortaya çıkan şişlik nedeni ile 

başvuruyor.

 B semptomu yok, KBB kliniğince yapılan biyopsi sonucu; 
Mikst selüler tip Hodgkin Lenfoma

 1 yıl önce 4 haftalık spontan düşüğü mevcut.
 Bir aydan beri adet görmüyor.



 Gebelik terminasyonu/devamı (etik, eldeki veriler, onam, 
belirsizliklerin getirdiği anksiyete)

 Kemik iliği biyopsisi

 FDG-PET CT
 Toraks, Alt/üst batın CT
 Toraks, Alt/üst batın MRG
 Ultrasonografi batın, boyun, aksilla, EUS (mediastene 

yönelik)

 Kemoterapi
 Radyoterapi



 Hastanın günaşırı bakılan Beta-HCG düzeyi; 5181 ve 
>10,000mIU/ml

 Obstetrik USG; Fetal kalp atımı mevcut

 Hasta, eşi, hematolog, Obstetri uzmanı, yenidoğan uzmanı ile 
yapılan görüşmeler sonrası gebeliğin terminasyonuna karar 
verildi.

 Gebeliğin medikal terminasyonu sonrası küretaj yapıldı.



 Hastanın küretaj sonrası yapılan klinik değerlendirmesinde

 Evre IIA, düşük IPS saptandı.

 2 kür ABVD interim PET negatif olması üzerine IFRT ile tam 
yanıtlı.



 Dünyaya yeni gelecek çocuğunu düşünen annenin, fetüsün morbidite ve 
mortalitesi

 Gebede tanısal ve evrelemeye yönelik testlerin fetüse etkisi

 Gebelik fizyolojisi ve farmakokitentik değişiklikler
 Lenfoma subtiplerinin gebelik ile etyolojik ilişkisi
 Lenfoma subtiplerinin gebe ve normal popülasyondaki insidansı

 Gebelikte immün sistem ve immünomodülatör ajanların kinetiği

 Lenfoma tedavisinin uzun dönem fertilite ve gebelik üzerine etkileri

 Lenfoma, gebelik ve etik kurallar

 Yeni ilaçlar, devam eden faz çalışmaları ve gebelik 



 ABD ve Avrupa verilerine göre kanser gebelik mortalitesinde ensık 
nedenler arasında 3. sırada

 Gebelikte malignite görülme riski yaklaşık olarak 1/1000 gebelik

 Gebelikte görülen kanserlerin % 18’ini hematolojik malignite 
oluşturmaktadır.

 Lenfoma gebelikte görülen kanserler arasında 4. sıradadır.

 Gebelikte lenfoma görülme riski 1/5000-6000 gebelik

 Gebelik esnasında tanı alan lenfomaların çoğunluğu Hodgkin 
lenfomalar (Nodüler sklerozan) ve B hücreli NHL (DLCBCL) 
oluşturmaktadır. 



 Nefes darlığı, ödem, terleme, anemi gibi  Lenfomaya ait 
semptom ve bulguların gebelik ile ilişkilendirilmesi tanısal 
incelemenin geç başlamasına neden olabilir.

 Radyolojik testlerin gebelikte istenmemesi tanıda geciklemere 
neden olabilir

 Girişimsel işlemlerin konservatif yaklaşımlarla takip edilmeye 
alışkın olunan gebe popülasyonda uygulanmasının 
kabullenilmesi gecikebilir



 Eksizyonel lenf nodu biyopsisi ve kemik iliği biyopsisi lokal 
anestezi altında minimal risk ile yapılabilir

 Biyopsi materyalinin lenfoma subtipleri açısından bir 
hematopatolog tarafından incelenmesi özellikle önerilir.

 NHL subtiplerinde tedavi yaklaşımı farklılık göstereceğinden 
bu nokta önemlidir

 Genel anestezi gerektiren biyopsi işlemleri masum 
gözükmekle birlikte risk / yarar dengesi iyi tartılmalıdır.



 Direkt grafi; gebelik esnasında mediasten değerlendirmesi 
için fetus kurşun örtü ile korunarak çekilebilir. Teratojenik etki 
minimaldir.

 Ultrasonografi; ancak batın içi organların ve lenf nodlarının 
değerlendirmesinde kullanılabilir. Sonuçlar deneyimli ellerde 
çok daha verimli olmaktadır. Gebelikte ortaya çıkan fetüs, 
plasenta varlığı ve değişen anatomi değerlendirmeyi 
zorlaştırmaktadır.



 Fetüs açısından kabul edilebilir, teratojenik olmayan 
radyasyon maruziyeti yaklaşık 5 cGy civarındadır.

 Tomografi; Abdominal, pelvik tomografi gebelik esnasında 
(özellikle ilk 17 hafta) kontrendike olarak kabul edilmektedir.

 Fetüsün maruz kalacağı 1-2 cGy gibi düşük radyasyon 
maruziyetinin dahi lösemi riskini 1.5-2 kat arttırdığı 
bildirilmiştir. 



 MRG; Amniyotik sıvının homojen olmayan yapısı nedeni ile 
özellikle T2 sekans görüntülerde kalite düşürmekte ve 
değerlendirme zorlaşmaktadır.

 Gadolium kontrast maddesinin plasentayı geçtiği bilinmekte 
ve böbrek yetmezlikli hastalarda neden olduğu geç dönem 
sistemik fibrozis nedeni ile riskli kabul edilmekte. Ayrıca 
gadolium kontrast madde kullanımı ile hayvan deneylerinde 
ortaya çıkan teratojenik etkiler bildirilmiştir.

 MRG; Gadobenate dimeglumine (MultiHance), gadoterate 
meglumine (Dotarem) gebelik esnasında yapılacak 
görüntülemelerde tercih edilmektedir.

 MRG; Batın ve toraks taramaları için gebelik döneminde 
tercih edilen görüntüleme yöntemi olarak sunulmaktadır.





 PET-CT; Gebelik esnasında yüksek radyasyon  maruziyeti 
nedeni ile kontendike kabul edilmektedir.

 Kullanımı gebelik sonrası döneme saklanması önerilir.

 FDG gibi küçük radyoaktif moleküller plasentayı geçebilir 
dolayısı ile fetüsü direkt olarak radyasyona maruz bırakabilir. 



Öncelikle

Gebelik ve lenfoma ile ilgili verilerin hemen tamamı 
retrospektif, vaka, vaka serileri, tarama şeklinde yayınlardan elde 
edilmektedir.

Randomize klinik çalışmaların etik kurallar nedeni ile 
yapılamaması eldeki verilerin gücünü azaltmaktadır.



 Organogenezisin yer aldığı konsepsiyonu takiben 8-10. 
haftaya kadar olan dönem, tüm dokuların kemoterapötiklerin 
teratojenik etksine en açık olduğu dönemdir.

 Gözler, genital organlar, santral sinir sistemi ve hematopoetik 
sistem gebelik süresince teratojenik etkilere hassasiyetini 
sürdürmektedir.



 Artmış plazma volumü
 Amniotik sıvının oluşturduğu 3. boşluk
 Hepatik oksidasyon
 Azalmış serum albumin ve proteinleri
 İlaçların artmış hepatik detoksifikasyonu
 Artmış hepatik klirens
 Azalmış gastrik motilite
 Artmış renal klirens



 Trophoblastların migrasyonunda azalma
 Plasenta ve fetüste inutero gelişme geriliği %18-80
 Erken membran rüptürü 
 Major konjenital malformasyonlar % 10-25
 Prematür doğum % 50
 Düşük doğum ağırlığı % 40





Gebelik ve Kemoterapi











 Bekle – izle; 

 Tekli ajan kemoterapi

 Kombine kemoterapiler

 Radyoterapi

 İmmünoterapi

 Kemo-radyoterapi



 Lenfoma tipi; indolent, agresif

 Lenfoma evresi; erken evre, ileri evre, Bulky hastalık

 Denovo hastalık, Nüks hasta

 Gebelik dönemi;1.,2., 3. trimester

 Obstetrik problemler; çoğul gebelik, IUGR, erken membran rüptürü

 Artmış trombofili riski; Gebelik+ lenfoma



Gebelik lenfoma Tedavi



 Ekstra nodal tutulum görece daha sık, yaklaşık % 30. 

 Ekstra nodal tutulum özellikle meme, over, serviks ve uterus 
gibi organlarda daha sık görülmekte

 Agresif ve çok agresif lenfoma tipleri daha sık olarak tespit 
edilmekte

 Survey ve tedavi yanıtları açısından normal populasyonla 
belirgin bir fark henüz tespit edilememiştir.



 İndolent lenfomalarda tedavisiz izlem veya tedavinin 2. hatta 
3. trimestra kadar ertelenmesi

 Agresif ve çok agresif lenfomalarda özellikle ilk trimesterda 
tanı alanların mümkün ise gebelik terminasyonu sağlandıktan 
sonra normal bireylerdeki gibi tedavi edilmesi

 Agresif ve çok agresif lenfomalarda gebelik terminasyonu 
mümkün değil ise metotreksat gibi ajanların 2. trimesterdan 
önce kullanılmaması, RCHOP gibi kemoterapi şemalarının 
uygulanması



 Kemoterapi protokollerinde alkilleyici ajan olarak idaribucin 
yerine daha az lipofilik olan ve plasentayı daha az geçen 
daunorubucin veya doksorubucin kullanılması

 Fludarabinin gebelik süresince kullanılmaması

 Talidomid, lenalidomid ve pomalidomid tedavilerinin gebe 
hastada tercih edilmemesi





 Gebelik esnasında rutin olarak önerilmemekte

 Sınırlı hasta grubunda erken evre, servikal veya aksillaya 
sınırlı vakalarda kemoterapi verilemiyor ise doz hesaplamaları 
yapılarak ve hematolog, radyasyon onkologu, fizik mühendisi, 
aile ile gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra önerilebilir.

 Radyoterapi alanı ile fetüs arasında en az 30 cm mesafe olması 
halinde fetüse olan riskin minimize olduğu kabul edilmekte

 Radyoterapi planlanan hastalarda fetüsün korunması basit 
kurşun yelekler ile değil daha komplike yapılarla 
sağlanmalıdır.



 İlk trimesterda tanı alan agresif ve yüksek düzeyde agresif lenfomalı 
hastalarda gebelik terminasyonu şiddetle önerilmektedir

 2. trimester ve sonrasında NHL vakalarında RCHOP nispeten 
güvenli bir şekilde uygulanmaktadır

 İndolent lenfomalar genellikle gebelik süresince bekle ve izle 
yaklaşımına olanak vermekte veya tedavi 2. veya 3. trimestera 
ertelenebilmektedir.

 1.trimesterda tanı alan erken evre HL 2. trimestra kadar bekle izle, 
tekli ajan kemoterapi/lokal radyoterapi veya steroid köprü tedavileri 
ile izlenebilir (uzman görüşü, bir konsensus yok)

 HL 2.trimesterdan itibaren ABVD ile nispeten güvenli bir şekilde 
tedavi edilebilir.

 Doğum eyelminin komplike hale gelmemesi ve fetüste doğum 
esnasında kemoteröpatiklerin etkilerinin minimize edilmesi için 
kemoterapi ile doğum arasında mümkün ise 3 hafalık bir iyileşme 
dönemi bırakılmalıldır.
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