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Sunum akışı

• Düşük ve yüksek riskli hastalıkta tedavi 
• Koagülopati, farklılaşma sendromu, 

hiperlökositoz
• Konsolidasyon –İdame tedaviler
• Yanıt değerlendirilmesi 
• Relaps-refrakter hastalıkta tedavi 
• Özel durumlarda tedavi (EMH, gebelik, 

pediatrik…) 



İLK TANIDA  

• Prognozu en iyi ancak erken dönem 
mortalitesi yüksek bir lösemi tipidir

• Şüphe yeterlidir. ATRA tanı kesinleşmesi 
beklenmeden başlanır;

• Erken ATRA başlanmasının koagülopati
süresini kısalttığı gösterilmiştir.

• PML/RARA ve ya t(15:17) pozitifse tanı 
kesindir



ATRA + KT tercihi 

Risk grupları: 
• Yüksek risk ; Lökosit >10 000 /mikroL,             

Plt < 40 000/ mikroL
• Orta risk ; Lökosit <10 000 /mikroL,                 

Plt < 40 000/ mikroL
• Düşük risk ; Lökosit <10 000 /mikroL,              

Plt > 40 000/ mikroL



ATRA + KT tercihi- Düşük risk 

ATRA+ATO*
• Daha az toksisite (myelosupresyon, kardiak)
• İndüksiyonda ölüm, relaps, sekonder lösemi riski 

daha az 
• Tedavide lökositoz gelişme riski var 
• >%85 remisyon oranı 
• Takip  süreleri kısa 

*NCN 2018 

*Uptodate 2018
*Blood 2013;122:2008



ATRA + KT tercihi- Düşük risk 

*Blood 2011;177:4716

AIDA protokolü; 
• %94 remisyon oranı
• 12 yıllık olaysız sağkalım %69

*NCN 2018 



ATRA + KT tercihi- Düşük risk 

European APL Group protokolü*;
• %99 CR
• 7 yıl EFS %82.8 

• İdarubisin toksisite ve etkinlik bakımında daha üstün&

*AJH 2013 ;556

&Ann Hematol 2015;97:137



ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 



ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 



ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 

AJH 2013 ;556

European APL Group protokolü;
%97.3 CR
7 yıl EFS %82.2
7. Yıl OS 87.6 



ATRA + KT tercihi- Yüksek risk+ 
kardiak yetmezlik 

Blood 2017;129:1275

5 yıllık ; EFS %85, DFS %96, OS %88 



ATRA + KT tercihi 

• Literatür, düşük risk hastada ATO kombinasyonu 
öneriyor

• AIDA protokolü düşük riskte iyi bir tercih
• Yüksek riskte Dauno+ARAC+ATRA iyi bir tercih
• Düşük risk hastada özellikle lökopenikse baştan 3-

5 gün tek başına ATRA vermek uygun
• Yüksek risk ise veya ATRA altında lökosit giderek 

artıyorsa hemen KT ± Hidroksiüre
• Yüksek risk hastalarda Rİ sonrası intratekal tedavi 

(4-6 doz)  



ATO takibi

• EKG ‘de QT uzamasına dikkat (QTc>500 msn!)
• QT uzatacak ilaçlardan kaçınılmalı 
• Elektrolitlere dikkat; (Ca, K, Mg)

•K>4mEq/dl
•Mg>1.8 mg/dl



Koagülopati

• Yakın INR, aPTT, Fibrinojen, trombosit takibi
• 1. günde ATRA
• PLT>20 000/µL, Fibrinojen >150 mg/dl
• Kanamada trombosit >50 000/µL
• İnvaziv girişimden kaçın
• Hayati kanamada fibrinoliz inhibitörü 

kullanılabilir 

Hematology 2016 ; ASH Education Program 



Farklılaşma  sendromu-proflaksi

• Lökosit sayımı yüksek (>5000) olanlarda 0.5 
mg/kg prednison -dexametazon

• ATRA+ATO ile indüksiyon alanlarda 0.5 mg /kg 
prednison

• Yüksek risk hastada ATRA ile aynı anda KT 
vermek 

• Tedavi sırasında hiperlökositoz gelişirse 
hidroksiüre

Hematology 2016 ; ASH Education Program 



Farklılaşma  sendromu-tedavi  

• Klinik bulgu takibi-kilo takibi 
• Tedavide 2X 10  mg dexametazon IV
• Kontrol edilemezse ATRA’ya ara verilmesi 
• Lökoferez önerilmez

ASH education program 
Hematology 2016 



Hiperlökositoz

• İlk tanıda sadece ATRA kullanılırsa olabilir
• ATRA ile lökositoz gelişenlerde hemen KT 

başlanmalı 
• ATRA+ATO alacaksa lökositozda hidroksiüre

başlanmalı
• Lökoferez önerilmez

ASH education program 
Hematology 2016 



Konsolidasyon  

• Baştan belirlenmiş protokole sadık kalmak 
gerekir; bir prokolün indüksiyonu öbürünün 
konsolidasyonu uygulanmaz*

• Konsolidasyonlarda ATRA kullanılır
• Düşük riskli grupta ATRA olmadan da iyi 

sonuçlar bildirilmiş&

• Konsolidasyona ATO eklenmesinin EFS ve OS 
iyileştirdiği bilgisi mevcut+

*NCN 2018
&Blood 2008;112:3130
+Blood 2010;116:3751 



Tedaviye yanıt değerlendirilmesi 

• Morfolojik yanıt remisyon indüksiyonu sonrası 
• Moleküler yanıt 1. konsolidasyon sonrası
• Konsolidasyonların bitiminde tekrar Kİ –PCR ile 

t(15:17). 
• Konsolidasyon bitiminde PCR negatifse 

idameye geç
• PCR + ise 4 hafta sonra Kİ ‘den tekrar yolla 

negatifse idameye geç*

*Uptodate 2018, NCCN 2018



İdame 

• Düşük risk ve indüksiyon – konsolidasyonda 
ATRA +ATO almış olanlarda idame 
verilmeyebilir 

• ATRA, 6-merkaptopürin, metotreksat
• Tek başına ATRA *

*Blood 2011;118:118



İdamede takip 

• İdamede 3 ayda bir pk ‘dan PCR ile t(15:17) 
• +’lik saptanırsa 2 hafta içinde Kİ’den t(15:17)
• Yüksek risk, idameyi tolere edemeyen, 

konsolidasyon tedavilerinin zamanında 
alamamış hastalarda devamlı takip* 

• Düşük risk hastada 2 yıl sonunda bırakılabilir*

*NCCN 2018



Geç komplikasyonların takibi

• Antrasiklin alan hastalarda kardiak takip 
• ATO alanlarda karaciğer fonksiyon takibi
• KT alanlarda ikincil malignite gelişiminin takibi

Hematology 2016 ; ASH Education Program 



Relaps-refrakter hastalık 

• Relaps genellikle ilk 3 yılda %5-10
• Relaps morfolojik veya  moleküler olabilir
• Daha önce ATO almadıysa ATRA + ATO (± GO); 

CR %85&

• ATO aldıysa antrasiklin bazlı KT+ ATRA (± GO)
• ATO aldı ve 6 aydan fazla zaman geçtiyse 

tekrar ATO +ATRA (± GO)

*NCCN 2018
& J Clin Oncol 2001;19:3852



Relaps-refrakter hastalık 

• Morfolojik remisyon sağlanınca İTT
• Moleküler remisyon sağlanınca OPKHN 
• OPKHN adayı değilse ATO ile konsolidasyon (6 

süklus)
• Remisyon sağlanamıyorsa APKHN 

*NCCN 2018
& Leukemia 2018 https:doi.org/10.1038/s42375-018-0139-4



Ekstra medüller hastalık  

• KT+ATRA sonrası %3-5 *
• Relapsda %10 SSS tutulumu +

• ATO SSS’e geçiş gösterir ancak BOS düzeyi 
düşük 

• 3’lü İTT (ARA C+MTX+Dexa) blastlar BOS’dan
kaybolana kadar&

• Sonra 6-10 kez İTT (konsolidasyon) &

• İTT yanı sıra sistemik tedavi de verilmeli&

*Best Pract Res Clin Hematol 2007,20:57            +Blood 2009;113:1875
&Leukemia 2018 https:doi.org/10.1038/s42375-018-0139-4



Böbrek yetmezliği

• ATRA dozu 20 mg/m2/gün, 40 mg/m2/gün
• ARAC ve antrasiklin dozları ayarlanmalı (2/3’ü)
• ATO 0.15 mg/kg haftada 2-3 kez

Leukemia 2018 https:doi.org/10.1038/s42375-018-0139-4



Gebelik 

• Birinci trimesterde terminasyon
• İkinci- üçüncü  trimesterde ATRA tek başına 

veya ATRA+ KT
• Antrasiklin olarak daunorubisin önerilir
• Yüksek riskli hastalıkta ARA C eklenmelidir



Tedavi ilişkili APL 

• De novo APL gibi tedavi edilir
• De novo APL ile prognoz ve tedaviye cevap 

oranları benzerdir



Genetik varyant APL

ATRA duyarlı olanlar
• NuMA-RARA ve t(11:17)
• NPM1-RARA ve t(5:17)
• FIP1L1-RARA
ATRA dirençli olanlar 
• STAT5B-RARA VE 17 del
• PLZF/RARA ve t(11:17)



Pediatrik APL

• Nadir, genelde lökositozla gelir
• Erişkin protokolleri ile tedavi, yanıt oranları 

benzer 
• ATRA kullanımı ile psödotümor serebri gelişme 

olasılığı yüksek;
• ATRA dozu 25 mg/m2 olmalı
• Antrasiklinler ile geç kardiotoksisite riski yüksek;
• Antrasiklin max kümülatif dozu 350 -400 mg/m2
• ATRA+ATO iyi bir seçenek 



Teşekkürler 


	AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ YÖNETİMİ
	Sunum akışı
	İLK TANIDA  
	ATRA + KT tercihi 
	ATRA + KT tercihi- Düşük risk 
	ATRA + KT tercihi- Düşük risk 
	ATRA + KT tercihi- Düşük risk 
	ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 
	ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 
	ATRA + KT tercihi- Yüksek risk 
	ATRA + KT tercihi- Yüksek risk+ �kardiak yetmezlik 
	ATRA + KT tercihi 
	ATO takibi
	Koagülopati
	Farklılaşma  sendromu-proflaksi 
	Farklılaşma  sendromu-tedavi  
	Hiperlökositoz 
	Konsolidasyon  
	Tedaviye yanıt değerlendirilmesi 
	İdame 
	İdamede takip 
	Geç komplikasyonların takibi
	Relaps-refrakter hastalık 
	Relaps-refrakter hastalık 
	Ekstra medüller hastalık  
	Böbrek yetmezliği
	Gebelik 
	Tedavi ilişkili APL 
	Genetik varyant APL
	Pediatrik APL
	Teşekkürler 

