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1) GİRİŞ VE AMAÇ 

 

                    Ülkemizde çocukluk çağında en sık görülen kanserler sırasıyla lösemiler, 

lenfomalar ve santral sinir sistemi (SSS) tümörleridir. Çocukluk çağı kanserlerinin büyük 

çoğunluğunu, bu üç grup kanser oluşturmaktadır (%62.5) (1). 2002 yılında başlatılan Türk 

Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Ulusal Çocukluk Çağı Kanser kayıtlarına göre lenfomalar, 

solid tümörler içinde %18.5 ile beyin tümörlerinden sonra, ikinci sırada sırada yer almaktadır 

(1). 

                    Lenfomaların yaklaşık %60’ı Hodgkin dışı, %40’ı ise Hodgkin lenfomalardır (HL) 

(2).14 yaş altındaki çocuklarda karışık hücreli alt tip sık görülürken, 15-34 yaş arasında 

noduler sklerozan tip daha fazla görülmektedir. Beş yaş altında ise HL oldukça nadir görülür 

(3). İki zirveli yaş dağılımı ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık göstermektedir. 

İlk zirve, gelişmiş ülkelerde 20’li yaşların ortasında görülürken, ülkemiz gibi gelişmekte olan 

ülkelerde, adolesan dönemde görülür. İkinci zirve ise her iki grupta, 50’li yaşlarda 

görülmektedir (1-3). Hodgkin lenfoma, çocukluk çağındaki erkek çocuklarda fazla 

görülmektedir. Sıklığı ise kalabalık aileler, sosyoekonomik düzey ve maternal eğitim 

seviyesinin düşüklüğü ile belirgin artış göstermektedir(4-7). Adolesan dönemdeki sıklığı, kız 

ve erkeklerde birbirine yakın iken, erişkin formlarında ise kadın erkek oranı eşitlenmektedir. 

Hodgkin lenfoma, özellikle beş yaş altında nadir görülmekte olup literatürde farklı serilere göre 

bu oran %6.8-27 arasında değişmektedir.  

                    Ülkemizde Büyükpamukçu ve ark. (8)  ile Çavdar ve ark. (9) yaptıkları iki ayrı 

çalışmada, beş yaş altındaki hastaların oranı  %15 ve %27.9 olarak bildirilmiştir. Beş yaş altı 

HL’li olgu sıklığı, Birleşik Krallık Kanser Çalışma Grubu’nun (UKCCSG) (10) yaptığı 

çalışmada %11, Belgaumi ve ark. (11) yapmış oldukları çalışmada %18.7 olarak bildirilmiş ve 

ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile beş yaş altı olgu sıklığı arasında ters bir orantı olduğu 

belirtilmiştir. 

                    Çocuklarda HL tedavisi, kemoterapi ve tutulu alana düşük doz (20-25 Gy)  

radyoterapidir. Standart tedavi, düşük risk grubundaki hastalarda 2-4 kür COPP ve/veya 

ABVD, yüksek risk grubundaki hastalarda ise altı kür COPP ve/veya ABVD ardından tutulu 

alan radyoterapi ile kombine tedavidir. Tedavide tek başına kemoterapi uygulanmasının, 

radyoterapiye ikincil, büyüme geriliği, tiroid ve kardiyopulmoner disfonksiyon, malignite 

gelişimini önlemek gibi avantajları vardır (2,12,13).  
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                    Beş yaş altı olgularda kullanılan ilaçların dozları ve toksik etkileri açısından daha 

dikkatli olunmalı; özellikle radyoterapiye (RT) ikincil organ disfonksiyonu ve maligniteden 

kaçınmak için RT ile kombine tedavi yerine, tek başına kemoterapi kullanımı öncelikli olarak 

tercih edilmelidir (10,11). 

                    Çalışmamızda Eylül 1972 ve Şubat 2013 tarihleri arasında tanı alan, takip ve 

tedavi edilen beş yaş altındaki HL olgularının epidemiyolojik özellikleri, kısa ve uzun 

dönemde gelişen komplikasyonları, çeşitli prognostik faktörlere göre yaşam hızları ve 

uygulanan tedavilerin sonuçları incelenmiş, Türkiye ve yurt dışındaki verilerle 

karşılaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2) GENEL BİLGİLER 

 

2.1 Tarihçe  

 

                   Hodgkin Lenfoma hakkında 1832’de ilk olarak Thomas Hodgkin, dalak ve lenf 

nodlarındaki bir patolojiden bahsetmiş ve 1895’te Samuel Wilks benzer özellikte hastaları rapor 

ederek, hastalığa ‘’Hodgkin lenfoma’’ adını vermiştir. 1898’de Sternberg ve 1902’de Reed, 

histopatolojik olarak karakteristik olupancak patognomonik olmayan ve çok nükleuslu dev 

hücreler olan Reed-Sternberg (RS) hücrelerini tanımlamışlardır (2,12,14). Hodgkin lenfomadaki 

hücresel topluluğun pleomofik yapıda olması, araştırmacıları tek bir malign hücrenin klonal 

proliferasyonu fikrinden uzaklaştırmıştır. Seif ve Sprigs tarafından yapılan sitogenetik 

araştırmalarda malign hücrelerin klonal orijini saptanmıştır (3,5,15). 

                   Hodgkin lenfomanın tedavisine yönelik RT ile yapılan ilk girişimler iyi sonuçlar 

vermemiştir. Hastalıkta gerileme görülmekle birlikte, kısa bir süre sonra rekürrens ve ölüm 

gözlenmiş; bu nedenle yeni tedavi arayışları başlamıştır. 1940’ta (İkinci Dünya Savaşı 

döneminde) hardal gazı ve bileşikleri üzerinde yapılan çalışmalarda nitrojen mustardın güçlü 

lenfositolitik etkileri keşfedilmiş; yapılan çalışmalar sonunda ilaçların kombine kullanımıyla 

toksisitenin azaldığı saptanmış ve 1964’te mekloretamin, vinkristin, prokarbazin, prednizon 

(MOPP) tedavisi sistemik olarak kullanılmaya başlanmıştır. MOPP, tarihte kullanılan ilk etkin 

sistemik tedavidir. Erişkinlerde ve sonraki yıllarda MOPP kullanılarak yapılan çalışmalarda, 

hastaların %50’sinden fazlasında hastalıksız yaşam hızlarında artış tespit edilmiştir. Ancak yaşam 

hızlarının artışıyla birlikte, yan etki olarak, MOPP tedavisi sonrası akut myeloid lösemi (AML) 

ve infertilite tespit edilmiştir. Adriamisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin (ABVD) 

protokolünün 1970’te kullanılmasıyla, etkin sistemik tedaviyle birlikte toksisitede azalma 

sağlanmış ancak daha sonra ABVD tedavisi verilen olgularda, kardiyotoksisite tespit edilmiştir. 

Günümüzde ise toksisiteyi azaltmak amacıyla çocuk ve adolesanlarda HL tedavisinde, riske göre 

çoklu ajan kemoterapi rejimlerive ardından tutulu alana düşük doz RT kombine olarak 

kullanılmaktadır (2,12,16). 

 

2.2 EPİDEMİYOLOJİ 

 

                    Ülkemizde çocukluk çağında en sık görülen kanserler sırasıyla; lösemiler, lenfomalar 

ve santral sinir sistemi (SSS) tümörleridir. Çocukluk çağı kanserlerinin büyük çoğunluğunu 

(%62.5) bu üç grup kanser oluşturmaktadır. 2002’de başlatılan Türk Pediatrik Onkoloji Grubu 
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(TPOG) (1) Ulusal Çocukluk Çağı Kanser kayıtlarına göre lenfomalar, solid tümörler içinde 

%18.5 ile ikinci sırada yer almaktadır. Lenfomaların yaklaşık %60’ı Hodgkin dışı, %40’ı ise 

Hodgkin lenfomalardır (2). 14 yaş altındaki çocuklarda, karışık hücreli alt tip sık görülürken; 15-

34 yaş arasında, noduler sklerozan tip daha sıklıkla görülmektedir. Beş yaş altında ise HL 

oldukça nadir görülür (3,10,17,18). 

                     HL’nin, coğrafi ve etnik özelliklere göre farklılık gösteren iki zirveli yaş dağılımı 

vardır. Gelişmiş ülkelerde ilk zirve 20’li, ikinci zirve ise 50’li yaşların sonunda görülmektedir. 

Ülkemiz ve gelişmekte olan diğer ülkelerde, ilk zirve adolesan döneminden önce görülmektedir. 

Yaşa göre üç gruba ayrılmaktadır (12,19,20);  

 

 1)  Çocukluk çağı    ≤14 yaş 

 2)  Genç erişkin grubu 15-34 yaş  

 3)  Erişkin grubu 55-74 yaş 

 

                     Hodgkin lenfoma, beş yaş altında nadir görülmektedir (2,21,22). Büyükpamukçu ve 

ark. (3,8) 1984 ve 1992 yılları arasında takip ve tedavi ettikleri 210 HL’li olgunun %17.6’sı, 

1976-2005 yılları arasında ise 614 HL’li olgunun %15’i beş yaş altındadır. 1971-1980 yılları 

arasında 0-4 yaş arasındaki olgular %10 iken, 2001-2005 yılları arasında %5’tir. Beş yaş altında 

görülen HL sıklığındaki bu azalmanın, ülkemizin sosyoekonomik düzeyindeki iyileşmeye bağlı 

olabileceği düşünülmüştür. Çavdar ve ark. (23) 1964-1994 yılları arasında izledikleri HL 

olgularının ise %29.7’si 0-5 yaş arasındadır. Birleşik Krallık Çocuk Kanser Çalışma Grubu’nun 

(21), 2000-2005 yılları arasında izledikleri olguların ise %6.8’i <6 yaştır. 

                     Beş yaş altı HL sıklığı değişik serilere göre %6.8-27 arasında değişmektedir. 

Belgaumi ve ark. (11) beş yaş altı olgularla yaptıkları çalışmada, 1975-2003 yılları arasında 

izledikleri 368 HL’li olgunun %18.7’sinin; Stoneham ve ark. (10) 2007’de, UKCCSG’ nin 

HD1(1982-1992) ve HD2(1992-2000) çalışmalarındaki toplam 712 olgunun %11’inin, beş yaş 

altında olduğunu tespit etmişlerdir. Beş yaş altındaki olguların sıklığının düşük sosyoekonomik 

düzey ile birlikte, Epstein Barr viruse erken yaşta maruziyet sonucu artış gösterdiği 

düşünülmektedir (16). 

                     Çavdar ve ark. (23), tanımladıkları 0-6 yaş arası çocuklarda görülen ‘’Erken Tip 1’’ 

modelinde, erkek/kız oranının üç, klinik evrelemede ise olguların büyük bir kısmının (%51) evre 

IV hastalık olduğu; en çok görülen histopatolojik alt tipin ise karışık hücreli olduğu bildirilmiştir. 

Erken tip 1 modelinin, bu olgularda T hücreleri etkileyen bir immun yetmezliğe bağlı olabileceği 

düşünülmüştür.  
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                     Çocukluk çağında HL, özellikle erkek çocuklarda fazla görülmekte ve sıklığı, 

kalabalık aileler, düşük sosyoekonomik düzey, maternal eğitim düzeyi düşüklüğü ile belirgin artış 

göstermektedir (2,3,19). Adolesan dönemde insidans, kız ve erkeklerde birbirine yakındır. Erişkin 

formlarında kadın erkek oranı eşitlenmektedir. Ülkemizde Büyükpamukçu ve ark. (8) ile Çavdar 

ve ark. (9) yaptıkları iki ayrı çalışmada, erkek/kız oranı yaklaşık üç, ortanca yaş sekiz, beş yaş 

altındaki hastaların oranı %15 ve %27.9 olarak bildirilmiştir. Stoneham ve ark. (10) yaptıkları 

çalışmada beş yaş altındaki HL’li olgularda erkek/kız oranı 3.5 olarak bildirilmiştir. 

                     İkizlerde ve birinci derece akrabalarda HL insidansı artmaktadır ve bu bulgu 

hastalığın genetik etiyolojisini destekler niteliktedir (2,12).  

                     Gelişmiş ülkelerde en sık görülen histopatolojik alt tip noduler sklerozan (NS) 

HL’dir. Ülkemizde ve gelişmekte olan diğer ülkelerde en sık görülen alt tip karışık hücreli HL’dir 

(2,8,15,17,20). 

                     Beş yaş altı çocuklarda, Stoneham ve ark. (10) yaptıkları çalışmada, noduler 

sklerozan, Belgaumi ve ark. (11) yaptıkları çalışmada ise karışık hücreli histopatoloji en sık 

saptanan alt tip olarak bildirilmiştir. 

 

2.3 ETİYOLOJİ 

 

                    Hodgkin Lenfoma, az sayıda klonal tümör hücresi (RS), lenfositik ve histiositik 

hücreler ile bu hücreleri çevreleyen çok çekirdekli inflamatuvar hücrelerden oluşmaktadır. 

Etiyolojisi halen tartışmalı olmakla birlikte gelişiminde; radyasyon, kimyasal ajanlar, 

sosyoekonomik koşullar gibi çevresel faktörler ile genetik, infeksiyöz ajanlar ve immünite 

suçlanmaktadır (2,24). 

 

Çevresel faktörler:  

 

                  Çocukluk çağı formunda Hodgkin lenfoma riski, kalabalık aile ve düşük 

sosyoekonomik düzey ile artmaktadır. Ancak erişkin formlarında, gelişmiş ülkelerdeki, yüksek 

sosyoekonomik düzeye sahip bireylerde daha sık görülmektedir. Aynı ailenin bireylerinde 

sıklığının artmış olması da, ortak çevresel etkenlere maruziyete bağlanmaktadır (2,12,24). 

 

 

 

 



6 

 

Genetik yatkınlık: 

 

                     Hodgkin lenfomanın bir ailenin birden fazla bireyinde görülmesi, genetik yatkınlık 

veya bilinmeyen bir etiyolojik ajana maruziyet ile ilişkilendirilmektedir. Bu ailelerle yapılan 

çalışmalarda HL’nin, spesifik İnsan Lökosit Antijenleri (HLA) ve özellikle A1, B5, B8 ve B18 

tiplerinin, hem sporadik hem de ailesel HL vakalarıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir (12,25). Bu 

alellerle birlikte, son çalışmalarda DR2, DR5, DR7, DR 10 ve B 37 alellerinin de sık saptandığı 

ve farklı HL türleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur (13,26). Birinci derece akrabalar, kardeşler ve 

özellikle monozigotik ikizlerde sıklığı fazladır. Diğer solid tümörlerde saptanan supresör ve 

onkogen mutasyonları, HL’li hastalarla yapılmış olan çeşitli çalışmalarda saptanmamış olmakla 

birlikte; hastalığın patogenezinden sorumlu tutulabilecek ‘’mikrosatellite instabilite kaybı’’, 

‘’mismatch’’ onarım genlerinin (hMSH 2 ve hMLH1) ekspresyonu ve 4q26, 6p, 9q, 17p 

kromozomlarında heterozigosite kaybı, hastalığın genetik temellerini desteklemektedir (27). 

 

İnfeksiyöz ajanlar:  

 

                     Hodgkin lenfoma etiyolojisi, ortaya çıktığı yaşa göre değişiklik göstermektedir. 

Genç erişkin formunda infeksiyöz ajanlarla gecikmiş karşılaşma HL için bir risk faktörüdür. 

Erken ya da yoğun olarak infeksiyöz ajanlarla karşılaşmanın ise çocukluk çağı formları için, 

özellikle de beş yaş altı HL’de bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. İnfeksiyöz mononukleoz 

sonrası, 20 yıla kadar HL riski bulunmakla birlikte, risk yıllar içinde azalmaktadır (18,20). 

Ancak sağlıklı yetişkinlerde, EBV (+)’lik oranı %80’den fazlayken, HL sıklığının, gelişmiş 

ülkelerde 3/100000 olması, bireylerde genetik bir predispozisyonun varlığını ve bu sayede 

infekte hücrelerin immun sistem tarafından kontrolünün engellendiğini düşündürmektedir 

(13,24). 

                     Epstein Barr virus bulaşının, HL gelişiminde önemli rolü olduğu düşünülmektedir. 

EBV genomu, tanı sırasında ve hastalığın tekrarında saptanabilmektedir. Hastaların büyük bir 

kısmında EBV’nin artan aktivasyonu, HL gelişimine neden olabilmektedir. Bu hipotez, in-situ 

hibridizasyon yöntemiyle RS hücrelerinde, EBV genomunun parçaları olan EBV erken RNA 

(EBER1 ve EBER2) sekanslarının gösterilmesi ile desteklenmiştir (12,20,24,28). 

                    Epstein Barr Virus infeksiyonu, özellikle karışık hücreli alt tipte, %90 oranında 

pozitif saptanmaktadır (12,23). EBV negatif HL olguları ise, özellikle adolesan genç erişkinler 

ile çocukluk çağında yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olan çocuklarda görülmekte; 

cinsiyetlere göre dağılımında farklılık gözlenmemektedir. EBV pozitifliği ise farklı yaş 
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gruplarında farklı oranlarda görülürken, daha küçük yaşlardaki HL’li çocuklarda, EBV (+)‘lik 

oranı daha yüksek bulunmaktadır (18,24). 

                   Reed Sternberg hücreleri, germinal merkezde, immunglobulin (Ig) genlerinde kalıcı 

mutasyona sahip B hücrelerinden köken almaktadır. İmmunglobulin sekanslarının mutasyonu 

aslında normal bir süreçtir ve B hücrelerinin germinal merkeze gitmesini sağlayarak, antijenler 

için yüksek afiniteli Ig yapımını gerçekleştirir. Yüksek afiniteli Ig, germinal merkezde yer alan 

B hücrelerini, apopitozisten korumak için gereklidir. EBV infeksiyonu ile mutasyona uğrayan B 

hücreleri, düşük afiniteli veya fonksiyonel olmayan Ig salgılar. Pek çok vakada RS hücrelerinde 

tespit edilen yüksek düzeydeki nükleer transkripsiyon faktör B ekspresyonu ve bu 

transkripsiyon faktörü ile ilişkili antiapopitotik genlerin indüklendiği, bu sayede de, mutant Ig 

üreten B hücrelerinin apopitozisten korunduğu düşünülmektedir. EBV ilişkili olgularda virus RS 

hücrelerine yerleşmiştir ve virus tarafından EBV latent gen ürünleri eksprese edilir.  

                     EBV ile enfekte hücreler ve varyantları, devamlı olarak Latent Membran Protein 

(LMP-1), LMP2A ve EBV nükleer antijen 1 (EBNA1) ve Bam A Opening Reading Frame-0 

(BARFO) eksprese eder. Bu ekpresyon paterni EBV infeksiyonunun, latens tip 2 formasyonu ile 

ilişkilidir. EBV enfeksiyonunun tip 1 latent formasyonu ise Burkitt lenfoma ile ilişkilidir, bu 

yolakta ise EBNA-1, EBER-1 ve EBER-2 rol almaktadır. LMP1, EBV viral protein olup, Tümör 

Nekroz Faktör Reseptör (TNFR) ailesinin üyesidir. Görevi, transkripsiyon faktörü olan Nükleer 

Faktör Kappa B‘yı (NF-kappaB) aktive etmek; apopitozis ve büyüme ile ilgili yolakları da 

düzenlemektir (12,15,28,29). 

                    NF-kappa B aktivasyonu ve bunu izleyen transkripsiyon; hücre proliferasyonu, 

tümör metastazı, inflamasyon, viral replikasyon gibi pek çok olayı düzenler. EBV negatif 

olgularda ise NF-kappa B’deki aktive edici mutasyonun yerini, bu molekülün negatif 

düzenleyicisi olarak bilinen IK-B ailesindeki, inaktive edici mutasyon almaktadır. Salgılanan 

LMP 1 proteini, NF-kappaB ve bcl-2 ekspresyonunu artırarak B hücrelerini apopitozisten 

korumakta, anormal hücre proliferasyonu gelişmektedir (12,24,29). LMP 1 proteini, aynı 

zamanda IL10 ve MHC sınıf 1 antijenlerinin artmış ekpresyonu ile de ilişkilidir (10). Ayrıca RS 

hücrelerinde, eksprese edilen başka bir EBV ile ilişkili protein olup, normal B hücre gelişimini 

etkileyerek bu hücrelerin reseptörlerini bloke eder (1).  

                     Bütün bu bilgiler doğrultusunda EBV, direkt veya karsinogenez ile HL’ye yol 

açmaktadır. Hodgkin lenfoma; viral infeksiyon ve bu infeksiyona genetik olarak duyarlı bireyin 

virusla karşılaşmasını da kapsayan, pek çok patolojik sürecin bir sonucu olarak gelişmektedir 

(2,12,15,29). 
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2.4 PATOFİZYOLOJİ 

 

                     Hodgkin Lenfoma’da tümöral hücrelerin yüzdesi, total tümör hücre popülasyonunun 

%0.1’i ile %10’u kadardır. Tümörün çoğunluğunu, sitokin salınımının bir sonucu olarak 

inflamatuvar hücre (Histiosit, plazma hücreleri lenfositler, eozinofiller, nötrofiller) infiltrasyonu 

ve fibrozis oluşturur (12,27,30). 

                     HL’de oluşan neoplastik hücreler ve tümör dokusundaki inflamatuvar hücrelerden 

salınan sitokinler çok çeşitlidir. Farklı özellikteki sitokin üretimi ise HL’nin farklı iki ana tipi ile 

ilişkilidir. Bunun sonucunda da farklı histolojik bulgular ve klinik özellikler ortaya çıkmaktadır. 

Reed Sternberg hücrelerinde, yüksek miktarda CD30 ve CD40 eksprese edilmesiyle, NF-kappaB 

ve c-Jun N terminal kinaz yolağı aktive olarak RS hücre proliferasyonuna, adezyon 

moleküllerinin ekspresyonuna, kollajen sklerozuna, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-13, TNF, 

lenfotoksin, transforming growth faktör-B (TGF-B) ve FGF salgılanmasına neden olur. Adezyon 

moleküllerinin, sitokinler tarafından regüle edilmesi, hastalığın metastatik kapasitesiyle ilişkilidir. 

Sistemik semptomların şiddeti ise serum IL-6 düzeyi ile koreledir (2,27). 

                     Klasik Hodgkin lenfomada görülen neoplastik hücreler, klasik RS hücreleri ile 

onların multinükleer ve mononükleer varyantlarıdır. Klasik RS hücreleri, büyük (>15-45 Mm) ve 

hafifçe bazofilik olarak boyanan çift çekirdekli hücrelerdir(2,12,14). Bu çekirdekler, kalın bir 

nükleer membrana, soluk boyanan kromatine ve iki adet eozinofilik çekirdekçiğe sahiptirler. B 

hücre belirteçleri(CD20, CD79a ve J zincir) ve lökosit ortak antijen (CD45) negatif; CD15 ve 

CD30 ise pozitiflerdir. Çekirdekçikleri, karakteristik olarak büyük (Makro çekirdekçik) ve 

sıklıkla komşu lenfositlerin boyutuna eşittir (27). 

                     Noduler lenfosit baskın HL’de, ‘’pop corn’’ hücreleri de denilen Lenfosit ve 

Histiosit hücreleri, moleküler ve immunofenotipik olarak B hücre farklılaşması göstermektedir. 

Bu hücrelerde CD45, CD20 ve J zincir mevcut olup, CD15 ve CD30 negatiftir (12). 

                     Hodgkin lenfoma, B hücre kökenli bir malignitedir ve az miktarda klonal özellikte 

tümöral hücre içermektedir. Bu hücreler; RS hücreleri, lenfosit ve histiyositler ile onların 

morfolojik varyantlarıdır. Tüm bu hücre grupları T lenfositler ve diğer inflamatuvar hücreler 

tarafından sarılmış durumdadır. 

Klonal özellikteki bu hücreler üç farklı orijine sahiptir. 

                     Noduler lenfosit baskın tipinde, tümör hücreleri (Lenfosit ve Histiosit), germinal 

merkez veya germinal merkez dışı B hücrelerden kaynaklanır ve bu hücreler, tüm B hücre yüzey 

belirteçlerine sahiptir (CD19, CD20, CD79a, J zinciri, PAX5, Ig, Oct 2, BOB1 ve PU-1).   
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                  Klasik HL hücreleri olan RS hücreleri, germinal merkez B hücrelerinden köken alır; 

aynı yüzey belirteçlerini ve ek olarak da CD80, CD86 ve MHC sınıf 2 gibi B ve T hücre 

etkileşiminde önemli olan molekülleri taşırlar. Bu hücreler, sahip oldukları mutasyon nedeniyle 

Ig fonksiyonlarını bozarlar. Normal bir germinal merkezde hücreler apopitozis için işaretlenir. 

RS hücrelerinin, germinal merkezde, apopitozisten çeşitli mekanizmalarla kaçan B 

hücrelerinden köken aldığı düşünülmektedir. RS hücreleri apopitozisten, NF-kappaB, NOTCH-

1, STAT(3-5-6) ve AP-1 yolaklarının aktivasyonuyla kurtulmaktadır. Eksprese edilen CD 30 

molekülü ise bu yolaklardan NF-kappa B ve AP-1 aktivasyonunu sağlamaktadır (12,27,31,32). 

                   Klasik HL olgularının az bir kısmında ise (%2) RS hücreleri, B hücre genotipi ile 

ilişkili olabilecek sitotoksik T hücre immunfenotipi gösterirler. Hodgkin lenfomada malign 

hücrelerin immunohistopatolojik incelemelerinde, iki ayrı immunofenotipe sahip oldukları 

görülmektedir. Klasik HL alt tiplerinde CD15(+), CD30 (+), CD20 +/- ve RS hücreleri tespit 

edilirken, LCA (CD45), EMA ve ALK yoktur. NLPHL tipinde ise CD45, CD20, CD79a, J 

zincir ve Lenfosit ve Histiosit hücreleri tespit edilir. CD 15 ve CD 30 negatiftirler (2,12,24,29). 

                    Hücrelerin immunofenotipik özellikleri Tablo.1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1.Neoplastik hücrelerin immunofenotipik özellikleri (2)  

 

 

Tümör 

tipi 

 

  LCA 

  (CD45) 

 

 CD 15 

 (Leu M1)  

 

CD 30 

   (Ki-1)  

 

    CD 20  

 

   EMA  

 

  ALK 

 

Klasik HL 

RS 

 

 - 

 

       + 

 

      + 

 

      -/+ 

 

       - 

 

     - 

Noduler 

Lenfosit 

Baskın  

HL,L&H 

 

      + 

 

       - 

 

      - 

 

      + 

 

      +/- 

 

      - 

 

 

                    CD30, önceleri RS hücrelerinde, sadece bir antijen olarak tanımlanırken, sonradan 

bu antijenin, pek çok normal T ve B orijinli lenfoid hücrede ekprese veya up-regüle edildiği, T 

hücre aktivitesinde de anahtar modülatör olduğu keşfedilmiştir. CD30 molekülü TNFR süper 

ailesine ait bir glikoproteindir. Bu reseptörün hücre dışındaki kısmı CD30 ligandını bağlarken, 

hücre içi kısmı, TNFR ilişkili yolaklara ait sinyalleri iletir. Klasik HL’de serum çözünebilir 

CD30 seviyesinin, CD25 ile birlikte artışının, ileri evre hastalık, B semptomları ve kötü 

prognozla ilişkili olduğu düşünülmektedir (12,27). 
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                    Reed Sternberg hücrelerinin öncülleri, biyopsi örneğinden mikromanipülasyonla 

ayrılan tek bir RS hücresinin, klonal olarak yeniden düzenlenmiş immunglobulin genlerinin 

çoğaltılmasıyla elde edilebilirler. Bu bilgi, HL’nin klonalite özelliğini göstermektedir. Yeniden 

düzenlenen bu genlerde ortaya çıkan somatik mutasyonların, HL’nin gelişiminde ilk 

basamaklardan biri olduğu düşünülmektedir (15,24,29). 

 

2.5SINIFLANDIRMA 

 

                     Hodgkin lenfoma, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sınıflamasında (17), biyolojik 

ve klinik bulgularına göre klasik ve nodüler lenfosit baskın HL olarak iki ana gruba ayrılmıştır. 

Klasik HL’de RS hücreleri, klasik morfolojik ve immunfenotipik özellik gösterirler ve dokunun 

mimarisine, fibrozisin eşlik edip etmediğine ve eşlik eden inflamatuvar bulguların varlığına göre 

dört alt gruba ayrılırlar. Bunlar; lenfositten zengin (LR), lenfositten yoksun (LD), noduler 

sklerozan (NS)  ve karışık hücreli histopatolojik alt tiplerdir (MC) (12,17,27). 

 

WHO sınıflamasına göre Hodgkin lenfoma histopatolojik alt tipleri; 

 

1)Noduler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma 

2) Klasik Hodgkin Lenfoma 

    a) NodulerSklerozan (NS)  

    b) Karışık Hücreli (MC) 

    c) Lenfositten Zengin (LR)  

    d) Lenfositten Fakir (LD)   

 

1) NodulerLenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma 

 

                    Noduler lenfosit baskın Hodgkin lenfomada lenfoid dokuda, noduler ya da diffüz 

yapıda infiltrasyonla karakterizedir. Lenfoid dokuda nekroz görülmez. Neoplastik nodüller ise 

nadiren klasik RS hücresi ve bununla birliktepek çok B lenfosit, histiyosit ve epiteloid histiosit 

içerirler. Nodullerin boyutu oldukça değişkendir. Klasik HL’den farkı, plazma hücre ve 

eozinofil sıklıkla izlenmemektedir. Lenfosit ve Histiosit hücreleri, küçük bazofilik nükleuslu 

olup, multilobulasyon gösterirler ve patlamış mısıra olan benzerlikleri nedeniyle de ‘popcorn’ 

hücre adını alırlar.  
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                    Noduler lenfosit baskın Hodgkin lenfoma olguları, tüm olguların %5‘ini 

oluşturmakta ve özellikle genç erişkin erkeklerde görülmektedir. Olguların çoğunluğunda, 

büyük servikal veya aksiler lenfadenopati mevcut olup, genellikle evre I-II lenfoma olarak 

görülmektedir (12,26,33,34). 

 

2) Klasik Hodgkin Lenfoma 

 

a) Lenfositten Zengin (LR): 

 

                    Lenfositten zengin alt tip, klasik RS hücreleri ile karakterize olup, lenf nodunun 

yapısı bozulmuştur. Hücresel topluluk, sıklıkla benign izlenimi veren ve küçük B lenfosit ile 

histiyositlerden oluşmaktadır. Tümör sıklıkla noduler veya daha nadir olarak diffüz olarak 

büyüyebilir. Çocukluk çağında sıklığı yaklaşık olarak %10-15’tir. Genellikle erkek çocuklarda, 

daha küçük yaşta ve sıklıkla mediastinal kitle ve evre IIIhastalık ile ilişkilidir. Klasik HL’nin, 

daha nadir görülen bu alt tipini diğer tiplerden ayırt edebilmek için sıklıkla immunofenotipik 

çalışmalar gereklidir (12,33). 

  

b) Karışık Hücreli Tip (MC)  

 

                    Karışık hücreli alt tipte, Reed Sternberg hücreleri ve varyantları fazladır, tümör 

dokusu sıklıkla diffüz olarak gelişmiştir, belli belirsiz noduler bir patern ve fibrozis görülebilir. 

İnflamatuvar zeminde lenfosit, plazma hücre, eozinofil ve histiyositler görülebilir. Genellikle, 

10 yaş altında, daha sıklıkla erkek çocuklarda, ileri evre hastalık ve ekstranodal tutulum şeklinde 

görülmektedir (12,17,33). Beş yaş altı olgularda, ülkemizde en sık saptanan histopatolojik alt 

tiptir; gelişmiş ülkelerde ise ikinci en sık alt tip olmakla birlikte, sıklığı diğer yaş gruplarına göre 

fazladır (9,10,11). 

 

c) Noduler Sklerozan Tip (NS)  

 

                    Gelişmiş ülkelerde, genç hastaların yaklaşık %40’ında, adolesanların ise % 70’inde 

noduler sklerozan alt tipi en sık görülür. Stoneham ve ark. (10) ile Belgaumi ve ark. (11) beş yaş 

altındaki HL’li olgularla yaptıkları çalışmada, en sık görülen alt tip noduler sklerozandır. 

Noduler sklerozan alt tip, neoplastik nodüller ve inflamatuvar hücrelerden oluşur (RS hücreleri 

ve laküner varyantlarını da içerir). Kalınlaşmış bir lenf nodu kapsülü ile birlikte, kalın kollajen 
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bantlar en azından birkaç nodülün çevresini tamamen sarmaktadır. Skleroz, tutulmuş olan lenf 

nodunun makroskopik incelemesinde dahi fark edilebilir. Bu süreç, özellikle alt servikal, 

supraklaviküler ve mediastinal lenf nodlarını tutar. Kollajen dokunun fazlalığından dolayı bu 

lezyonların radyolojik görünümü, hasta tedaviye iyi yanıt verse dahiçok yavaşolarak normale 

dönmektedir (12,17,33,34). 

 

d) Lenfositten Fakir Tip (LD)  

 

                     Lenfositten fakir HL, çocuklarda nadiren görülmektedir. Genellikle EBV ve İnsan 

İmmun Yetmezlik Virus’u (HIV) ile infekte bireylerde görülen bir alt tiptir. Erkeklerde daha sık 

görülür (10,19). Tümör dokusunda, çok sayıda büyük ve garip şekilli RS hücresi, az sayıda 

lenfositle birlikte, diffüz fibrozis ve nekroz görülür. Tanı sırasında kemik, kemik iliği ve 

abdomeni de tutan yaygın ve progresif hastalık görülebilir (2,12,17,33). 

Yaşa göre klasik HL histopatolojik alt tiplerinin dağılımı, Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Yaşa göre klasik lenfoma alt tiplerinin dağılımı (2) 

 

Yaş grubu     LP%    NS%      MC%       LD% 

<10 yaş    14      45       32         0 

11-16 yaş    7      78       11         1 

>17 yaş    5      72       17         1 

  

2.6  KLİNİK 

 

                    Hodgkin lenfomada hastalar, genellikle ağrısız, supraklaviküler ya da servikal 

yerleşimli lenfadenopati ile başvururlar. Başlangıçta HL’de, primer lenf nodu bölgesi 

tutulduktan sonra, kalan lenf nodlarının, ilk noddan bağımsız bir şekilde tutulduğu 

düşünülmekteydi. Ancak yapılan çalışmalarda, lenf nodlarının, ‘’komşuluk teorisine’’ göre 

tutulduğu ve bu tutulumun bir lenf nodundan diğerine, lenfatik kanallarla yayıldığı ortaya 

çıkmıştır (19,35). Tutulan lenf nodu, inflamatuvar lenf nodundan farklı olarak, fikse ve lastik 

silgi kıvamındadır. Süpüre olmaz, fluktuasyon vermez ve hızlı büyüme göstermeleri durumunda 

ise palpasyonda hassasiyet tespit edilebilir. Hastaların yaklaşık 2/3’ünde eş zamanlı olarak 

mediastinal tutulum görülebilir. Primer hastalığın, diyafram altındaki yerleşimi sık değildir ve 

olguların %3’ü bu şekilde başvurur. Bu nedenle hem ayırıcı tanı, hem de havayolu açıklığını 

değerlendirebilmek açısından, arka-ön akciğer grafisi çekilmelidir. Özellikle bir yaş altındaki 
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çocuklarda, timusun mediastinal lenfadenopatiden ayrımı güç olabilir. HL’li hastalar sıklıkla, 

supraklaviküler veya servikal, daha az olarak da aksiller veya inguinal lenfadenopati şikayetiile 

başvurabilir. Tutulum yerine göre, hastaların klinik bulguları değişkenlik göstermektedir. Hava 

yolu obstrüksiyonu, plevral ve perikardiyalefüzyon, hepatoselülerdisfonksiyon ve kemik iliği 

infiltrasyon (anemi, nötropeni, trombositopeni) bulguları görülebilir (2,6,12,36). 

Lenfadenopati : 

                      Hastaların büyük çoğunluğu servikal veya supraklaviküler lenfadenopati ile 

başvururlar. Lastik silgi kıvamında, ağrısız ve üzerinde inflamasyon bulgusu olmayan 

lenfadenopati, HL için tipiktir. Boyutu >10 cm olduğunda, kitlesel lezyondan bahsedilir. 

Mediastinal lenf nodları, hastaların %60’ında tanı anında tutulmuş durumdadır ve tutulum 

derecesine göre de akciğer semptomları görülebilir. Arka-ön akciğer grafisi, tanı alan her 

hastaya çekilmeli ve mediastinal tutulum değerlendirilmelidir. Mediastinal kitle genişliği, T5-

6’dan geçen hayali transvers çapın 1/3’üne eşit veya büyük olduğunda, mediastinal kitlevi 

hastalık olarak değerlendirilir. Kitlevi hastalığa bazı serilerde beş yaş altında daha sık olarak 

rastlandığı belirtilmekle birlikte, Belgaumi ve ark. (11) ile Stoneham ve ark. (10) beş yaş altı 

olgularla yapmış olduğu çalışmada sıklığın, diğer yaş gruplarına göre daha az olduğu 

bildirilmiştir (2,12,16,37,38). Lenf nodu bölgelerinin dağılımı Şekil 1’de verilmektedir.  

 

 

Şekil 1. Lenf nodu bölgelerinin dağılımı  

www.nationalcancerinstitute.com’dan alınmıştır (39) 

http://www.nationalcancerinstitute.com'dan/
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Sistemik semptomlar: 

 

                    Hastalık nedeniyle yapılan başvuru sırasında nonspesifik olarak; halsizlik, 

iştahsızlık ve hafif bir kilo kaybı saptanırken, ayrıca evreleme açısından önemi olan ‘’B 

semptomları’’ (Açıklanamayan >39oC ateş, altı ayda vücut ağırlığının >%10’undan fazla kilo 

kaybı ve gecede en az iki atlet değiştirecek kadar terleme) görülebilir (2,12). B semptomlarının 

varlığı, ileri evre hastalık ve kötü prognozla ilişkilidir(2,10,12,37).B semptomları arasında 

sayılmayan, ancak prognozla ilişkili olduğu düşünülen başka bir semptom da, sıklıkla 

kadınlarda gözlenen ve tüm vücutta yaygın olan kaşıntıdır. Kaşıntının, kolestatik karaciğer 

hastalığı ve periferik duyusal nöropati ile ilişkili olduğu düşünülmekte ve sıklıkla HL’nin tedavi 

edilmesiyle kendiliğinden düzelmektedir. Çocuklarda değil de, erişkinlerde gözlenen bir diğer 

sistemik bulgu ise tutulan lenf nodu bölgesinde, göğüs, sırt veya ekstremitelerde alkol ile 

indüklenen ağrı olup mekanizması bilinmemektedir (2,6,12,40). 

 

Splenomegali: 

 

                    Dalak tutulumunun gösterilmesi evreleme açısından önemlidir. Dalak tutulumu 

eskiden evrelendirme laparotomisi ile saptanırken; günümüzde bilgisayarlı tomografi vakaların 

%59’unu, FDG PET ise % 92’sini belirlemektedir. Dalak tutulumunun histopatolojik alt tiplerle 

korelasyonu mevcuttur, lenfositten fakir %83, karışık hücreli %59, noduler sklerozan %35, 

lenfositten zengin %16 oranında dalak tutulumu ile birliktedir (2). 

 

Pulmoner Hastalık: 

 

                    Mediastinal ve hiler tutulum olmadan hastalığın akciğerlere yayılması beklenmez 

ve yayılım için dört yol mevcuttur: Komşuluk yoluyla, peribronkovasküler hastalıkla, subplevral 

yayılım ile plevral kalınlaşma ve intraparankimal tutulumdur (2,12). 

 

Kemik tutulumu: 

 

                    Kemik tutulumu, ağrıyla birliktedir ve en tehlikeli komplikasyonu, vertebral 

kollaps nedeniyle, spinal kompresyon gelişip, tümörün epidural mesafeye yayılmasıdır (2,6,12). 
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Kemik iliği tutulumu: 

 

                    Olgularda kemik iliği tutulumu; tam kan sayımında anemi, lökopeni ve 

trombositopeni saptanması durumunda ayrıca ileri evre hastalık (Evre II-IV) ve B semptomları 

varlığında düşünülmelidir. Tutulumu göstermek amacıyla, birden fazla bölgeden kemik iliği 

biyopsisi yapılmalıdır çünkü, HL’de tutulum odaklar halindedir. Tutulumun 

değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya kemik sintigrafisi 

kullanılabilir (2). 

 

Karaciğer tutulumu: 

 

                    Karaciğer tutulumu, sıklıkla dalak tutulumuyla birliktedir. Karaciğer fonksiyon 

testlerinde anormallik, histopatolojik tutulumu göstermez ve tanı için kesin yöntem biyopsidir. 

Tutuluma bağlı sarılık varsa, parankimal tutulum veya lenf nodlarının basısına bağlı porta 

hepatisin tıkanmış olduğu düşünülür. Sarılık kötü prognozla ilişkilidir (2). 

 

Böbrek tutulumu: 

 

                    Olguların %13’ünde böbrek tutulumu görülebilir. Bununla birlikte, 

HL’deglomerulonefrit de sık görülebilir. Minimal değişiklik formu, en sık eşlik eden formudur. 

Nefrotik sendrom, sıklıkla tanıdan önce gelişir ve tedaviyle hızla düzelir; ancak relaps ile 

tekrarlar (2,12). 

 

Hematolojik bulgular: 

        -Hemoliz, direkt Coomb’s testi pozitifliği ilebirliktedir. İleri evre hastalarda sık görülür. 

        -İmmun trombositopeni (%1-2) 

        -Trombotik trombositopenik purpura 

        -Otoimmun nötropeni 

        -Eozinofili, hastalarda görülebilmektedir, ileri evre hastalıkla ilişkili değildir. Reed 

Sternberg hücrelerinden salınan IL-5 ile ilişkilidir (2,12). 

Nörolojik bulgular: 

                      Nörolojik fonksiyon bozukluğu ileri evre hastalarda görülür. Tutulum, 

paravertebral lenf nodlarından spinal kanala ve intrakranial bölgeye perinöral lenfatiklerle 

olabileceği gibi, hematojen yolla da olabilmektedir (2,6). 
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Laboratuvar bulguları: 

 

                    Hematolojik ve biyokimyasal parametreler, hastalığın yayılımı ile uyumlu ve 

spesifik olmayan değişiklikler gösterir. Hastalığın başlangıcında, tam kan sayımı sıklıkla normal 

olurken, ileri evrelere doğru, anemi, lökositoz, lenfopeni, eozinofili ve monositoz görülebilir. 

Anemi, sıklıkla ileri evre hastalığın bir bulgusudur ve demir depolarının etkilenmesine bağlıdır. 

Lenfopeni de sıklıkla yaygın hastalıkla ilişkilidir (2,6). Bunun dışında, HL’li hastalarda 

gözlenen diğer bir anemi de Coomb’s pozitif hemolitik anemi olup, retikülositoz ve normoblast 

artışıyla karakterizedir. Hemolitik anemi dışında, otoimmun diğer bozukluklar da görülebilir. 

Bunlar; nefrotik sendrom, otoimmun nötropeni, immun trombositopenidir (ITP). ITP HL 

vakalarının %1-2’sinde gözlenir ve otoimmun hemolitik anemiye eşlik edebilir. 

Trombositopeni, HL gelişiminden önce gözlenebilir ve hastalığın remisyonu ile sıklıkla düzelir. 

Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), serum bakır, serum ferritin düzeyleri hastalarda sıklıkla 

yüksektir ve retiküloendotelyal sistemin aktivasyonu ile ilişkilidir. C reaktif protein ise başka bir 

akut faz reaktanı olup, hastalığın prognozu ile ilişkilidir (2,6,12). 

 

2.7 TANI  

 

Yapılması gereken incelemeler: 

Anamnez: Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, kaşıntı 

Fizik muayene: Lenf nodu bölgelerinin palpasyonu, ölçümleri, karaciğer, dalak büyüklüğü, 

Waldeyer halkasının muayenesi. 

Hematolojik çalışmalar: Tam kan sayımı, periferik yayma, sedimantasyon hızı, CRP 

Biyokimyasal çalışmalar:  

  -Karaciğer fonksiyon testleri 

  -Böbrek fonksiyon testleri 

  -Serum bakır düzeyi 

  -Ferritin, transferin, haptoglobulin düzeyi 

  -İmmunglobulinler 

  -Çözünebilir IL-2 reseptör düzeyi 

  -Tiroit uyarıcı hormon, T4, folikul uyarıcı ve luteinizan hormon 

Radyolojik çalışmalar: 

  -Arka-ön ve sol yan akciğer grafisi 

  -Abdominal ultrasonografi 
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  -Boyun-toraks-abdomen bilgisayarlı tomografi 

  -Kemik bulguları varsa MRG veya sintigrafi 

  -Floro deoksi glikoz ile pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET)  

Lenf nodu biyopsisi 

                     Hematolojik parametrelerde anormallik, evre III-IV hastalık ve B semptomları 

varlığında, kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır (2,12). 

Ayırıcı Tanı: 

 

                    Hodgkin lenfoma, benzer şekilde prezente olabilecek diğer malign lenfomalardan, 

farklı klinik özellik ve histolojik bulgularla ayrılır. Diğer malign lenfomalarda lenf nodunun 

büyüme hızı HL’den hızlıdır ve sıklıkla ürik asit, laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği ile 

birliktedir. Bununla birlikte, yumuşak doku sarkomları ve germ hücreli tümörler, ya primer 

olarak veya boyun veya mediastende yer alan lenf nodu bölgelerine metastaz ile prezente 

olabilirler. Ayırıcı tanıda; infeksiyöz hastalıklardan EBV, atipik mikobakteriyel infeksiyon, 

histoplazmoziz ve fenitoinle indüklenen psödolenfoma, mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hodgkin lenfomadan ayrımın zor olduğu başka klinik durum ise germinal merkezlerin progresif 

transformasyonudur (2,6,12). 

2. 8  EVRELEME 

 

Hodgkin lenfomada kullanılan Ann Arbor klasifikasyonu Tablo 3’te verilmektedir. 

 

Tablo 3.Hodgkin lenfoma Ann Arbor klasifikasyonu (2) 

Evre 

  I Tek lenf nodu veya lenfoid yapının veya tek ekstralenfatik bölgenin tutulumu  

(I-E) 

  II Diyaframın aynı tarafında iki veya daha fazla lenf nodu tutulumu veya 

diyafragmanın aynı tarafında bir lenf nodu ve bitişik 

lokalizeekstranodaltutulum (II-E) 

  III Diyaframın her iki tarafında lenf nodu tutulumları (III), dalak tutulumu eşlik 

edebilir (III-S) veya lokalize bitişik bir ekstranodal tutulum(III-E) veya 

ekstranodal ve dalak tutulumuyla birlikte olması (III-SE) 

III1 Dalak hilusu, iliak veya mezenterik lenf bezlerinin tutulumları +/- 

  III2 Paraaortik, iliak veya mezenterik lenf bezlerinin tutulumu  

  IV Bir veya daha fazla ekstranodal organ veya dokunun diffüz veya dissemine 

tutulumu, bu tabloya lenf nodları tutulumu eşlik edebilir veya etmeyebilir. 
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A-alt grup: Asemptomatik hastalığı gösterir.  

B-alt grup: Birbirini izleyen üç gün süresince, >38OC ateş, gecede en az iki atlet değiştirecek 

kadar terleme, son altı ayda vücut ağırlığından en az %10’unun kaybedilmesi. 

E-alt grup: Ekstranodal tutulum 

S-alt grup: Dalak tutulumu (2,12). 

Prognostik faktörler: 

 

                     Hodgkin lenfomada, hastalığın faklı evrelerinde, risk gruplarına göre hastaların 

belirlenmesini sağlayan prognostik faktörler mevcuttur ve iki başlık altında toplanabilirler 

(2,11,23). 

 

        1.Hasta ile ilgili olanlar (Yaş, cinsiyet) 

        2.Tümör ile ilgili olanlar (Histolojik alt tip, yaygınlık) 

 

Evre I ve II hastalar için; 

 

     -    Periferik veya mediastinal kitlesel lezyon 

     -    Tutulum bölgelerinin sayısı  

     -    B semptomları 

     -    Eritrosit sedimantasyon hızı  >20 mm/saat  

     -    Histopatolojik alt tip 

     -    Cinsiyet  

 

 Evre III ve IV, erken evreye rağmen B semptomları pozitif olan hastalar için; 

 

      -    Kitlesel lezyon 

      -    B semptomları 

      -    Histopatolojik alt tip 

      -    Ekstranodal yayılım ve organ tutulumu  

      - Laboratuvar bulguları; anemi (<11g/dl), lökositoz (13.500/mm3), lenfopeni, 

hipoalbuminemi 
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Relaps ve yüksek doz tedaviyle birlikte hematopoetik kök hücre tedavisi yapılan veya   

yapılmayan hastalar için; 

         -   Yoğun ilk tedavi almış olması 

       -   Radyoterapi uygulanmış olması 

       -   İlk tedaviye yanıt 

       -   İlk remisyon süresi 

       -   Kurtarma tedavisine yanıt  

       -   Relapsta belirlenen evre 

       -   Relapsta kitlesel lezyon 

       -   Ekstranoduler relaps 

       -   Relapsta B semptomlarının eşlik etmesi. 

 

Histopatoloji ile prognozun ilişkisi: 

 

                          Noduler lenfosit baskın HL sıklıkla yavaş seyirlidir ve relaps nadirdir. Relaps 

geliştiğinde daha agresif bir histoloji görülür ve beklenen yaşam süresi kısalır.  Lenfositten fakir 

HL ise, en kötü prognoza sahip alt tip olarak sıklıkla ileri yaşta ve erkeklerde görülür. Tanı 

anında çoğu hasta evre III-IV’tür. En iyi prognoz, lenfositten zengin HL’de görülür. Diğer alt 

tipler iseiyi prognozdan kötü prognoza doğru sıralandığında; noduler sklerozan, karışık hücreli 

ve lenfositten fakir alt tip şeklindedir.Beş yaş altı olgularla yapılmış olan çalışmalarda, 

histopatolojik alt tipler ile prognozun ilişkisi farklı saptanmamıştır (2,10-12). 

 

     2.9 TEDAVİ 

 

Tedavi yöntemleri: 

 

                    Tedavi planı, hastanın yaşı, evresi ve tümör boyutuna göre yapılmaktadır. Tedavide 

riske göre tedavi yapılmalı; radyasyon ve antrasiklin dozlarının düşük düzeylerde tutulmasına 

özen gösterilmelidir. Çocuklarda HL tedavisi, kemoterapi ve ardından, tutulu alana düşük doz 

RT’dir (20-25 Gy). Standart tedavi, düşük risk grubundaki hastalarda 2-4 kür COPP ve/veya 

ABVD; yüksek risk grubundaki hastalarda ise altı kür COPP ve/veya ABVD ardından tutulu 

alana RT’dir. Tedavide tek başına kemoterapi uygulanmasının, radyoterapiye ikincil büyüme 

geriliğini, tiroid ve kardiyopulmoner disfonksiyonları ve malignite gelişimini önlemek gibi 
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avantajları vardır (2,12,41). Hodgkin lenfomada kullanılan kemoterapi protokolleri Tablo 4’te 

verilmektedir. 

 

Tablo 4. Tedavi protokolleri (2) 

 

Protokol adı İlaçlar Doz  Uygulama yolu  Gün 

COPP Siklofosfamid 

Vinkristin 

Prokarbazin 

Prednizon  

600 mg/m2 

1.4 mg/m2 

100 mg/m2 

40mg/m2 

IV 

IV 

PO 

PO 

1,8 

1,8 

1-15 

1-15 

ABVD Doksorubisin  

Bleomisin  

Vinblastin  

Dakarbazin 

25 mg/m2 

10u/m2 

6mg/m2 

375mg/m2 

IV 

IV 

IV 

IV 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

COPP+ABVD Siklofosfamid 

Vinkristin 

Prokarbazin 

Prednizon 

Doksorubisin 

Bleomisin 

Vinblastin  

600mg/m2 

1.4mg/m2 

100mg/m2 

40mg/m2 

35mg/m2 

10u/m2 

6mg/m2 

IV 

IV 

PO 

PO 

IV 

IV 

IV 

1 

1 

1-7 

1-14 

8 

8 

8 

OEPA Vinkristin 

Etoposid 

Prednizon 

Doksorubisin  

1.5mg/m2 

125mg/m2 

60mg/m2 

40mg/m2 

IV 

IV 

PO 

IV 

1,8,15 

3-6 

1-15 

1-15 

MOPP Mekloretamin 

Vinkristin 

Prokarbazin 

Prednizon 

6mg/m2 

1.4mg/m2 

100mg/m2 

40mg/m2 

IV 

IV 

PO 

PO 

1,8 

1,8 

1-15 

1-15 

ChlVPP Klorambusil 

Vinblastin 

Prokarbazin 

Prednizon 

6 mg/m2 

6 mg/m2 

100 mg/m2 

40 mg/m2 

PO 

PO 

PO 

PO 

1-14 

1,8 

1-14 

1-14 
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                     MOPP, HL tedavisinde kullanılmaya başlanan etkili ilk kemoterapi protokolüdür. 

Ancak tedavi verilenlerde, mekloretamine ikincil gelişen akut myeloid lösemi ve infertilite 

nedeniyle, mekloratamin yerine siklofosfamid kullanılarak, COPPprotokolü geliştirilmiştir. 

COPP kullanımının yaygınlaşmasıyla, ikincil lösemi sıklığı, %4-8’den %1’in altına gerilemiştir 

(2,12). 

                     ABVD protokolünün 1970‘lerde geliştirilmesi ile birlikte yaşam hızlarında artış 

sağlanmış, ikincil malignite ve infertilite sıklığında artış olmamıştır. Ancak protokolde yer alan 

bleomisin kullanılırken, pulmoner fibrozis riski nedeniyle özellikle toraksa RT alan hastalarda, 

kümülatif doz 400 u/m2’nin üzerine çıkmamalıdır. Pulmoner fonksiyonlar aralıklı olarak 

monitorize edilmeli veprogresif bozulma saptanan hastalarda ilaç değişikliğine gidilmelidir. 

Kardiyak yan etkileri açısından, alkilleyici ajanların kümülatif dozlarına dikkat edilmelidir 

(12,49-51). 

Kemoterapotik ajanlar; 

      -Her ajan tek başına tümöre karşı aktif olmalıdır. 

      -Ajanlar, farklı mekanizmalar üzerinden antineoplastik etki göstermeli; farklı hücresel ve        

biyokimyasal olaylar ile direnç gelişimi önlenebilmelidir. 

      -İlaçlar, birbirinin toksisitesini arttırmamalı ve her ajan tek başına kullanıldığında verilen  

maksimum dozda kullanılabilmelidir (12). 

                     Hodgkin lenfoma tedavisinde günümüzde yaklaşım, riske göre tedavidir (2,52). 

 

2.9.1 Kombine tedavi: 

 

                     1960’lardan 1980’lere kadar HL tedavisinde, tek başına geniş alan RT 

kullanılmaktaydı. Ancak tedavi sonrası, oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen, 

yüksek doz RT’nin, geç yan etkileri gözlendikçe, RT dozu azaltılarak, kemoterapi ile kombine 

riske göre tedaviye ve RT’nin, geniş alan yerine tutulu alana verilmesine başlanmıştır (42,43-

45). Erken evre ve düşük risk grubundaki hastalara, 2-4 siklus kemoterapi ardındanlokal hastalık 

kontrolünü sağlamak için azaltılmış dozda RT; ileri evre ve yüksek risk grubundaki hastalara ise 

4-6 siklus kemoterapi ardından RT, standart yaklaşım haline gelmiştir (12,33,46). Tebbi ve ark. 

(47) yaptıkları çalışmada, düşük risk grubundaki hastalarda, kemoterapiye erken yanıt 

durumunda kemoterapi kür sayısının azaltılmasının, yaşam hızlarını değiştirmediği 

bildirilmiştir. 
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2.9.2 Riske göre tedavi 

                    Çocuk ve adolesanlarda tanı sırasındaki bazı özellikler dikkate alınarak tedavi 

düzenlenmektedir (2,42,52,53). 

  -  B semptomlarının varlığı 

  -  Mediastinal veya periferik kitlevi hastalık 

  -  Komşu lenf nodu bölgelerinin sayısı  

  -  Evre (Ann Arbor klasifikasyonu)  

Bu parametrelere göre;  

Düşük risk grubu; 

  -  Evre I-II lokalize hastalık 

  -  B semptomları yok  

  -  Kitlevi hastalık yok 

Orta risk grubu;  

  -  Lokalize hastalık: Evre IA-IIA ancak olumsuz kriterlerden biri veya birkaçına sahip hastalar; 

B semptom varlığı, kitlevi hastalık, hiler lenfadenopati, 3-4 veya daha fazla lenf nodu bölgesinin 

tutulumu, komşu yapılara yayılım (ekstranodal yayılım) 

-   Evre IIIA hastalık 

Yüksek risk grubu; 

  -   Evre IIIB ve IV hastalıktır. 

                     Düşük risk grubu olan hastalarda yapılan çalışmalar, hastalıksız yaşam hızlarının, 

kemoterapi sikluslarının sayısıveya radyasyon dozununun artışı ile artmayacağını göstermiştir. 

Bu hastalarda kemoterapi rejimi olarak MOPP ve/veya ABVD, OPPA ya da OEPA ve/veya 

COPP, COPP ve/veya ABVD kombinasyonu kullanılmakta; 2-4 siklus kemoterapi ardından, 

düşük doz tutulu alan RT verilmektedir (12,54). 

                     Orta risk grubundaki hastalarda, orta yoğunlukta rejimler kullanılmaktadır. Bu 

grupta COPP ve ABVD (4-6 siklus) ile birlikte yine düşük doz tutulu alan radyoterapi veya 6-8 

siklus kemoterapi tek başına kullanılabilmektedir (2,12,42). 

                     Yüksek risk grubundaki hastalara 6-8 siklus kemoterapi ve ardından tutulu 

alanadüşük doz RT verilmektedir (42,55). 

 

2.9.3 Relaps hastalıkta tedavi 

 

                      Hodgkin lenfomada relapsların büyük bir kısmı, tanıdan sonraki üç yılda 

görülmektedir. Erken evre hastaların %10’u, ileri evre hastaların ise yaklaşık %25’inde relaps 
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görülmektedir (35,56,57). Relaps hastalık sonrasında prognoz, relaps zamanına bağlıdır. Erken 

relapslarda prognoz sıklıkla daha kötüdür. Geç relapslarda saptanan genel yaşam hızları ile ilk 

tedaviyle remisyona giren hastaların yaşam hızlarıarasında ise istatistiksel anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (56,58,59). Prognoz, relaps zamanı dışında, tanı ve relaps anında hastalığın 

yaygınlığına ve histopatolojisine de bağlıdır. Relaps sonrası seçilecek olan tedavi, ilk verilen 

tedaviye ve relaps zamanına bağlıdır. İlk tedavide sadece RT alan hastalara kemoterapi veya RT 

ile birlikte kemoterapi verilmektedir (2,12,60). Bir yıl veya daha uzun süre remisyondan sonra 

relaps olan hastalara ise kemoterapi ve RT birlikte verilmektedir (2,12,56). 

                    Tedavi sırasında dirençli giden veya tedavi tamamlandıktan sonraki bir yıl 

içerisinde gelişen relapslarda, uygulanan standart yaklaşımlar yetersiz kalmakta ve çoklu 

relapslar görülmektedir. Bu nedenle, yüksek risk grubundaki relaps veya refrakter hastalıkta, 

yüksek doz kemoterapi ile miyeloablatif konsolidasyon sonrasında otolog veya allojeneik 

hematopoetik kök hücre transplantasyonu, en uygun tedavi seçeneğidir (12,59).Özellikle ilk beş 

yıl, relaps sık görülebildiğinden, transplantasyon sonrası hastalar yakın olarak takip edilmelidir 

(2,35,56,57). 

 

2.9.4 Tedavilerin akut ve kronik yan etkileri 

 

1) Akut 

 

                     Radyoterapinin düşük doz olarak tutulu alanda, kemoterapi ile kombine 

kullanılması hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir. Görülebilecek en olası yan etkiler, 

uygulama bölgesinde hafif eritem ve hiperpigmentasyondur. Waldeyer halkasının alana girdiği 

durumlarda, hafif disfaji ve duyu değişiklikleri görülebilmektedir. Radyoterapiye bağlı görülen 

akut yan etkiler genellikle geri dönüşümlüdür (2,48,56). 

                     Kemoterapotiklere bağlı olarak akut dönemde, en sık bulantı ve kusma 

gözlenmektedir. Bu yan etkilerin önlenmesinde serotonin reseptör antagonistleri oldukça 

etkilidir. İlaçların, subkutan dokuya infiltre olması durumunda (Özellikle, mekloretamin, 

vinkristin ve doksorubisin ile) ciddi doku hasarı gelişebilmektedir. Vinkristine bağlı 

nörotoksisite de, akut olarak gelişebilen diğer bir komplikasyondur. En fazla doz sınırlayıcı yan 

etki ise miyelosupresyondur. Düşük kan sayımı değerleri nedeniyle, kürlerin verilmesinde 

gecikme olabilir veya nötropenik ateş nedeniyle intravenöz antibiyotik tedavisi gerekebilir 

(2,12,61,62). 
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2) Kronik 

 

                   Tedavilerin kronik dönemdeki (Özellike RT’nin) etkileri, akut dönemde 

görülenlerden daha ciddidir.  

 

Yumuşak doku ve kemik büyümesi üzerine: 

 

                    Prepubertal dönemde ve tüm spinal vertebralar boyunca, yüksek doz radyoterapi 

(>33Gy) alan çocuklarda boy kısalığı geliştiği bilinmektedir. Puberte sonrasında ise bu etki 

gözlenmemektedir. Toraks üst kesiminde daralma ve boyundaki yumuşak dokularda atrofi de 

görülebilir. Düşük doz ve tutulu alan RT verilerek bu yan etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır 

(2,53,63). 

 

Pulmoner toksisite: 

 

                    Yüksek doz RT sonrasında, radyasyon pnömonisi, pulmoner fibrozis ve spontan 

pnömotoraks görülebilmektedir. Yüksek doz RT, kemoterapiyle özellikle de ABVD ile birlikte 

kullanıldıktan sonra, pulmoner fonksiyonlarda kötüleşme görülebilmektedir. Ancak bu kötüleşme 

çoğu zaman geçicidir (48,56,62). 

 

Kardiyovasküler toksisite: 

 

                    Kullanılan kemoteropatik ilaçlar ve radyoterapi, kardiyovasküler sistem üzerinde 

toksik etkilere sahiptir. Başlıca yan etkiler ise; konjestif kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, akut 

perikardit, perikardiyal efüzyon, kronik konstruktif perikardit, koroner arter hastalıkları, aritmiler 

ve kapak disfonksiyonlarıdır (2,49,50,56,64). 

                    Radyoterapiye bağlı kardiyak hasar, doz ve uygulanan alanın genişliğine bağlı olarak 

değişmektedir. Yüksek doz (>24 Gy) RT sonrası çocuk ve yetişkinlerin %10-15’inde kardiyak 

hasar gelişmektedir. Küçük yaşlarda tedavi sonrası izlemde kardiyak hastalık gelişme riski de 

artmaktadır. Risk faktörleri arasında; antrasiklinlerin kümülatif dozları, radyoterapi teknikleri, 

yaş, obezite, hipertansiyon, ailesel risk faktörleri ve lipoprotein düzeyleri yer almaktadır. Total 

RT dozunun ve fraksiyonlarının azaltılması, kalp bölgesinin korunması, radyoterapi volümünün 

sınırlandırılması, hastalarda kardiyovasküler komplikasyonları azaltmaya yönelik önlemlerdir 

(2,6,65). 
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                    Kemoterapotik ajanlara bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar ise özellikle 

antrasiklinler, vinka alkaloidleri ve alkilleyici ajanların kullanımına bağlı olarak görülmektedir. 

Kardiyak disfonksiyon, bu ajanlardan en çok antrasiklinlerin ve bu gruptan da doksorubisinin 

kullanımından sonra gelişmektedir. Akut toksisitelerde görülen aritmilerin, kardiyomiyopati ile 

ilişkisi yoktur. Akut olarak konjestif kalp yetmezliği, perikardiyal efüzyon ve yaygın 

miyokardiyal hasar görülebileceği gibi; tüm bu komplikasyonlar kronik süreçte de 

gelişebilmektedir. Özellikle beş yaş altı çocuklarda büyümekte olan kalp kası hücreleri üzerinde, 

antrasiklinlerin toksik etkisi daha fazla görüldüğünden, özellikle mediastinal radyoterapiyle 

birlikte kullanılması gereken durumlarda, kümülatif dozun 350-400mg/m2’yi aşmaması 

gerekmektedir. Dört kür ABVD ile kümülatif doz, 150-200 mg/m2 olmaktadır. Doksorubisinin, 

düşük dozlarda veya sürekli infüzyon şeklinde verilmesi ile gelişebilecek kalp yetmezliği riski, 

daha yüksek dozlarda ve haftalık verilmesine göre daha düşüktür. Hastaların semptomatik 

kardiyak bozuklukları olmasa da, özellikle kardiyotoksik ajanlarla beraber, mediastinal 

radyoterapi aldıkları durumlarda kardiyak hastalık açısıdan aralıklı olarak takipleri 

gerekmektedir. Beş yaş altı olgularda radyoterapinin yan etkileri açısından özellikle dikkatli 

olunmalıdır (2,10,11,49,50). 

 

Endokrinolojik etkiler: 

 

                    Boyun bölgesine radyoterapi alan hastaların izlemlerinde, yüksek oranda hipotiroidi 

geliştiği görülmektedir. Ergenlik döneminden önce, tiroid dokusu radyasyona daha hassastır. Bu 

nedenle doz, her yaşta önemli olmakla birlikte, prepubertal dönemde daha da önem 

kazanmaktadır. 26Gy altında, tiroid bezinde disfonksiyon gelişme olasılığı %17 iken, bu oran, 

daha yüksek dozlarda %80’leri bulmaktadır. Tespit edilen hipotiroidi vakalarının %36‘sında,  

izlemde düzelme olduğu görülmüştür (12,66,67). Tiroid bezi ile ilgili diğer komplikasyonlar ise, 

tiroid nodulleri, hipertiroidi ve tiroid kanserleridir. Boyun bölgesine RT alan tüm hastalarda, 

yıllık tiroit uyarıcı hormon (TSH) ve serbest tiroksin düzeyleri ölçülmeli; TSH düzeyi yüksek 

olan hastalara tiroid hormon replasmanı başlanmalıdır (2,12,66). 

                    Hodgkin lenfomalı hastalarda, tedavi sonrası fertilite bozuklukları ve gonadal hasar 

gelişebileceği konusunda hastalar veya yakınları bilgilendirilmelidir. Özellikle pelvik bölgeye 

alınan radyasyonun, over fonksiyonları üzerinde ablatif etkisi yüksektir. Kemoterapiyle birlikte 

uygulandığında bu etki daha da artmaktadır. Overin, radyoterapiye ikincil ablasyonuna bağlı 

olarak, östrojenin azalması sonucunda, kemik kitlesinde azalma gözlenebilmektedir (66). 
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                     Erkeklerde ise HL tedavisi sonrasında, hastaların %30-40’ında primer gonadal 

disfonksiyon gelişir ve alkilleyici bir ajan ile tedaviye başlanacaksa, öncesinde sperm 

saklanmalıdır. Çünkü, alkilleyici ajanlarla tedavi edilen erkek hastalarda uzun dönemde 

oligospermi ve azospermi çok sık rastlanan bir sorundur (66). 

                     Büyüme hızının azalması ise HL’li çocuklarda, maligniteye, uygulanan tedavi 

yöntemlerine, tekrarlayan infeksiyonlara, malnutrisyona ikincil gelişebilmektedir. Kemoterapinin 

büyüme hızı üzerindeki etkisi, büyüme hormonu eksikliğine neden olarak veya direkt kemik 

dönüşümünü etkileyerek olmaktadır. Özellikle prepubertal dönemde, vertebraya yüksek doz RT 

alan çocuklarda, boy uzama hızında azalma dikkat çekicidir (66).  

 

İkincil kanserler: 

 

                     Hastalığa ve uygulanan tedaviye ikincil gelişen immun bozuklukların, malignite 

gelişimine zemin hazırladığı düşünülmektedir. Özellikleradyoterapi uygulanmasının, ikincil solid 

tümörler açısından riski artırdığı bilinmektedir. İkincil akut myeloid lösemi ve miyelodisplastik 

sendrom, en sık görülen hematolojik malignitelerdir. MOPP protokolü yerine ABVD 

kullanımıyla ikincil lösemi sıklığı azalmıştır. Tedaviye ikincil lösemi,en sık olarak, tedavi 

kesiminden sonraki 5-10 yıl içerisinde gelişmektedir. Sekonder solid tümörlerden ise en sık 

gelişenler; meme, tiroid, kolon, rektum, mide ve akciğer kanseridir. Özellikle çocukluk yaş 

grubunda meme, tiroid ve cilt kanseri sıklığı daha fazladır. İkincil solid tümörler ise tedavi 

kesiminden, yaklaşık olarak üç dekad sonra gözlenmektedir (11,57,68,69). 

                      Seçilen tedavi yöntemleri de ikincil kanser gelişme riskini etkilemektedir. 

Radyoterapiyle birlikte alkilleyici ajanların uygulanması karsinogenezi arttırarak ikincil kanser 

riskini arttırır. Radyoterapinin göğüs ön duvar ve aksillaya 40-46 Gy uygulanması meme kanseri 

riskini belirgin arttırmaktadır (57,69,70,71). 

 

2.10 Tedavi kesimi sonrası hasta izlemi 

 

Tedavi kesimi sonrası hastalar, en az 10 yıl süreyle izlenmelidir. Kontrollerde;  

            -Anamnez 

            -Fizik muayene 

            -Tam kan sayımı 

            -Sedimantasyon 

            -Serum bakır düzeyi 
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            -Arka-ön, sol yan akciğer grafisi 

İlk bir yıl; aylık, ikinci yıl; iki ayda bir, üçüncü yıl; üç ayda bir, 4. ve 5. yıllarda altı ayda bir, beş 

yıldan sonra yıllık kontroller yapılmalıdır.  

Özellikli durumlar; 

            - Servikal radyoterapi almışsa; T4/TSH, 

            - Puberte döneminde  tedavi alanlarda; FSH  ve LH, 

            - CT, MRG, FDG-PET ilk başvuruda pozitif ise, bir ve ikinci yıl içinde her üç ayda bir, üç 

yıldan sonra altı ayda bir, 

            - Pulmoner fonksiyon testleri; 10 yıl boyunca her yıl, 

            - Kardiyak fonksiyonlar; 10 yıl boyunca her yıl kontrol edilmelidir (2,12,67). 
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3. HASTALAR VE YÖNTEM  

 

                      Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bölümü’nde 1972-2013 yılları arasında beş yaş altında 

Hodgkin lenfoma tanısı alan, tedavi ve takip edilen 102 olgu geriye dönük olarak incelendi. 

Yeterli klinik verisi bulunmayan olgular değerlendirmeye alınmadı. Çalışma, Hacettepe 

Üniversitesi Senato Etik Kurulu tarafından değerlendirildi ve uygunluğu (15.05.13/294-28) 

onaylandı. 

 

Demografik ve klinik veriler 

 

                      Hasta izlem dosyalarından tanı yaşı, cinsiyet, başvuru tarihi, başvuru 

yakınmaları, birincil tümörün yerleşimi, tümör boyutları, B semptomlarının varlığı 

(Açıklanamayan >39oC ateş, altı ayda vücut ağırlığının >%10’undan fazla kilo kaybı ve gecede 

en az iki atlet değiştirecek kadar terleme), ekstranodal hastalık olup olmadığı, tanı yöntemi, 

histopatolojik sonuçlar, tanı anındaki hemoglobin, beyaz küre, eritrosit sedimantasyon hızı, 

laktat dehidrogenaz düzeyi, kullanılan kemoterapi türü, radyoterapi kullanımı, relaps tarihleri 

ve relapslarda kullanılan tedaviler, ölüm ve son kontrol tarihleri değerlendirmeye alındı. 

 

Histopatoloji 

 

                      Çalışmanın geriye dönük olarak 41 yıllık bir dönemi kapsaması nedeniyle, 

tanının verildiği yıllarda kullanılmakta olan lenfoma sınıflamasına uygun olarak belirlenen 

olgular dosyada bulunan veriler dikkate alınarak değerlendirmeye alındı. Histopatolojik 

incelemeler tekrarlanmadı. 

 

Evreleme 

 

                      Evreleme, fizik muayene bulgularına ek olarak, görüntüleme (Akciğer grafisi, 

abdominal ultrasonografi, toraks ve abdomen bilgisayarlı tomografi), kemik iliği aspirasyonu 

incelemeleri doğrultusunda yapıldı. İleri tanı yöntemlerinin mevcut olmadığı dönemlerde, tanı 

almış olan olgularda birincil tümör yerleşiminin tanımlanmasında ve evrelemede fizik 
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muayene, kemik iliği aspirasyonu, akciğer grafisi, evreleme laparotomisi bulgularının sonuçları 

dikkate alındı. 

 

Yaşam hızları 

 

                     Tüm olgular için genel ve hastalıksız yaşam hızları hesaplandı. Genel yaşam 

süresi tanı anından itibaren, yaşayan ve izlem dışı olgular için son kontrol tarihine, kaybedilen 

olgular için ölüm tarihine kadar geçen süre; hastalıksız yaşam süresi tanı anından nüks, 

progresyon veya son kontrol tarihine kadar geçen süre olarak belirlendi. Çalışmanın 41 yıllık 

bir süreyi kapsaması nedeniyle yaşam hızları, Aralık 1979 ve öncesi, Ocak 1980-Aralık 1989 

arası, Ocak 1990-Aralık 1999 arası ve Ocak 2000 ve sonrası için ayrı ayrı değerlendirildi. Tüm 

demografik verilere, prognostik faktörlere ve tedavi özelliklerine göre genel ve hastalıksız 

yaşam hızları hesaplandı. 

 

İstatistik  

 

                     Tüm istatistik analizleri SPSS 18.0‘’Statistical Package for the Social Sciences’’ 

(SPSS Inc. Chicago IL) programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı bilgilere ait istatistikler 

SPSS aracılığıyla oluşturuldu. Genel ve hastalıksız yaşam hızları, Kaplan-Meier yöntemi 

kullanılarak hesaplandı. Farklı grupların karşılaştırılması için log-rank testi kullanıldı. 

İstatistiksel analizlerde, 0.05’in altındaki p değerleri anlamlı olarak kabul edildi. İstatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilen faktörler çok değişkenli analize dahil edildi. 
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4. BULGULAR  

 

                      Bu çalışmada, 1972 ve 2013 yılları arasında, toplam 41 yıllık süre içinde, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde, Hodgkin lenfoma tanısı ile 

takip ve tedavi edilen beş yaş altındaki 102 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgulara ait 

bilgilere poliklinik izlem dosyalarından ulaşıldı.  

 

1) Demografik Özellikler  

 

                      102 olgunun ortalama tanı yaşı 4 ± 0.7, ortanca yaş 4 (en küçük yaş iki ve en 

büyük yaş 4.9) saptandı. Olguların %79’4’ünü erkeklerin (n=81), %20.6’sını kızların (n=21) 

oluşturduğu, erkek/kız oranının3.85 olduğu saptandı. Olguların cinsiyete göre dağılım Şekil 

2’de verilmektedir. 

 

Cinsiyet

S

a

y

ı

n=81

n=21

Erkek

Kız

 

Şekil. 2. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, cinsiyete göre dağılımı 
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Olguların özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo 5.Hodgkin lenfomalı 102 hastanın özellikleri 

 

ÖZELLİKLER            n               % 

ERKEK/KIZ           81/21        79.4/20.6 

YAŞ (2-4.9) ortanca 4                                         

BAŞVURU 

ANINDAKİPRİMER 

TUTULUM 

BÖLGELERİ 

Servikal                91             89.5 

Aksiller              5             5.2 

Abdomen            4             3.5 

Mediasten             2             1.8 

 

 

 EVRE 

I                 44             43 

II              32             32 

III                                        16             15  

IV             10             10 

 

 

HİSTOPATOLOJİK 

ALT TİPLER  

Karışık hücreli                                  63             62.3 

Noduler sklerozan                            12             11.5 

Lenfositten zengin            11             11.1 

Lenfositten fakir                               3             2.3 

Noduler lenfosit baskın            2             2 

Sınıflandırılamayan                          11             10.8 

 

 

   KEMOTERAPİ 

 

COPP                                                59             57.7 

ABVD                                              19             18.7 

COPP+ABVD                                  14             13.9 

MOPP                                    3               2.9 

Almayan             7               6.8 

 

 

 

                     Olgular, tanı aldıkları yıllara göre, 10’ar yıllık dönemlere ayrılarak dört grupta 

incelendi. 1970-1980 yılları arasında tanı alan 12 olgu (%11.8) grup 1, 1980-1990 yılları 

arasında tanı alan 47 olgu (%46.1) grup 2, 1990-2000 yılları arasında tanı alan 29 olgu (%28.4) 

grup 3 ve>2000  sonrası tanı alan 14 olgu (%13.7) grup 4 olmak üzere dört grup idi. 1972 ile 
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2013 yılları arasında, ünitemizde tanı alan toplam 731 Hodgkin lenfoma olgusunun %14’ünün, 

beş yaş altında olduğu saptandı. Olguların tanı aldıkları yıllara göre dağılımı Şekil 3’te 

verilmektedir. 

 

n=12 n=47 n=29 n=14

s
a
y
ı

Tanı yılı grubu 

 

Şekil 3. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, tanı yıllarına göre dağılımı  

 

 

                      Başvuru anındaki primer tutulum bölgeleri; 91 olguda servikal lenf nodları 

(%89.5), 5 olguda aksiller lenf nodları (%5.2), 4 olguda abdomen (%3.5) ve 2 olguda 

mediasten (%1.8) olarak saptandı. 

 

Kitlesel lezyon, 15 olguda (%14.7) mevcuttu. 

B semptomu 23 olguda (%22.5) mevcuttu. B semptomları aileden alınan bilgiler doğrultusunda 

değerlendirildi.B semptomlarıının histopatolojik alt tip ile ilişkisi incelendiğinde, en sık noduler 

sklerozan (%41) alt tipte olduğu, noduler lenfosit baskın alt tipte ise eşlik etmediği görüldü. 
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                     Başvuru anında ortalama hemoglobin, beyaz küre, trombosit, eritrosit 

sedimantasyon hızı ve laktat dehidrogenaz değerleri ise sırasıyla; 11.1± 1.72 g/dl, 

8500±2965/mm3, 374000±140983/ mm3, 41±39 mm/saat, 520± 244 IU/L idi. Anemi ise 24 

olguda saptandı (%22) saptandı.  

                      Evre III-IV hastalık ve B semptomları olan olgulara kemik iliği biyopsisi yapıldı 

ve bir olguda kemik iliği tutulumu izlendi.  

                      Evrelere göre dağılım incelendiğinde, 45 olgunun evre I, 32 olgunun evre II, 16 

olgunun evre III, dokuz olgunun evre IV olduğu saptandı.Evre alt gruplarına göre dağılımı 

incelendiğinde; evre IA; 40 olgu, IB; dört olgu, evre IIA; 27 olgu, IIB; dört olgu, IISB; bir 

olgu, evre IIIA; bir olgu, IIISA; yedi olgu, IIISB; beş olgu, evre IVA; dört, IVSA; bir olgu, 

IVB; iki, ve IVSB; dört olgu olduğu görüldü. Olguların evre alt gruplarına göre dağılım tablosu  

aşağıda Şekil 4’te verilmektedir. 

 

n=
40
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1
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Evre alt grupları
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yı

 

IA IB IIA IIB IISB IIIA IIIB IIISA IIISB IVA IVB IVSA IVSB

 

 

 Şekil 4.Hodgkin lenfomalı 102 olgununevre alt gruplarına göre dağılımı  

 

                        Ekstranodal tutulum bölgeleri; 20 olguda dalak (%19.6), 10 olguda karaciğer (% 

9.8), üç olguda akciğer tutulumu (%2.9) ve bir olguda  kemik iliği  (%0.09) idi. 
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                      Histopatolojik alt tipler incelendiğinde; 89 olguda (%87) klasik HL, iki olguda 

(%2) ise noduler lenfosit baskın alt tip mevcuttu. Klasik HL alt tipleri incelendiğinde ise; 63 

olguda (%62.3) karışık hücreli,12 olguda noduler sklerozan (%11.5), 11 olguda lenfositten 

zengin (%11.1), üç olgudalenfositten fakir (%2.3) histopatolojik alt tip saptandı. 11 olgu ise 

histopatolojik olarak sınıflandırılamamış gruptaydı (%10.8). Histopatolojik alt tiplere göre 

dağılım Şekil 5’te verilmektedir. 

 

Lenfositten 
zengin 

Nodüler
sklerozan

Karışık 
hücreli

Lenfositten 
fakir

Sınıflandırı-
lamayan

Nodüler
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baskın

Histopatoloji

Sa
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n=63

n=11 n=12

n=3

n=11

n=2

 

 

Şekil 5. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun histoloopatojik alt tiplere göre dağılımı 

 

                     Uygulanan kemoterapi protokollerinin tanı yıllarına göre değişkenlikleri ise; 

1971-1980 yılları arasında altı kür COPP ve radyoterapi, 1981-1990 yılları arasında evre I-II, 

karışık hücreli veya noduler lenfosit baskın olan olgulara üç kür COPP ve tutulu alan 

radyoterapi, lenfositten fakir ve noduler sklerozan olan olgulara ise üç kür ABVD ve tutulu 

alan radyoterapi verildi, tüm evre III ve IV olgulara ise üç kür COPP, tutulu alan radyoterapi ve 

ardından üç kür ABVD verildi. 1990-2000 yılları arasında ve 2000 yılından sonra tanı alan 

erken evre olgulara, üç kür ABVD, ileri evre olgulara ise altı kür COPP ve ABVD tedavisi 

verildi. Son yıllarda ise riske göre tedavi uygulanarak, erken evrelerde üç kür, ileri evrelere ise 
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altı kür ABVD ve COPP dönüşümlü tedavi uygulanmaktadır.59 olguyaCOPP protokolü, 19 

olguya ABVD, 14 olguya ABVD ve COPP dönüşümlü, ilk yıllarda tanı alan üç olguya MOPP 

verildiği ve yedi olguya ise kemoterapi verilmediği saptandı. Kemoterapi protokollerinin 

dağılımı Tablo.6’da verilmektedir. 

 

Tablo 6. Hodgkin lenfomalı 102 olgununkemoterapi protokollerinin dağılımı  

 

Kemoterapi                 Sayı            Yüzde % 

COPP                  59                  57.7 

ABVD                  19                  18.7 

COPP-ABVD                  14                  13.9 

Almayan                   7                   6.8 

MOPP                   3                   2.9 

 

                     88 olguya (%86.3) radyoterapi verildiği; 69 olguda tutulu alan (%67.6), 11 olguda 

‘’mantle’’(%10.8), bir olguda ‘‘minimantle’’(%1), iki olguda mediastene (%2) verildiği, beş 

olguda (%4.9) ise bölge belirtilmediği saptandı. Radyoterapi dozları, ilk yıllarda 3000-4000 

cGy iken, sonraki yıllarda 2000-2500 cGy arasında değişmektedir. 

                     25 olguda relaps görüldü (%24), relaps olguların %80’inin erkek olduğu, en fazla 

relapsın karışık hücreli HL alt tipinde % 72 (n=18), diğer relaps olgularının ise sırasıyla; 

lenfositten zengin %16 (n=4), noduler sklerozan %8 (n=2) ve lenfositten fakir %4 (n=1) 

olduğu görüldü. Relaps zamanlarına bakıldığında; üç olgunun erken relaps, 16 olgunun 

intermediate, bir olgunun ise geç relaps olduğu tespit edildi. En fazla relapsın, 1980-1990 

yılları arasında olduğu (n=14) saptandı. Relaps olgularının altısının (%24) izlemde eksitus 

olduğu öğrenildi. Olgular relaps bölgelerine göre değerlendirildiklerinde; 10 olgunun primer, 

10 olgunun ise ekstraprimer tümör bölgesinden relaps olduğu, ekstraprimer tümör bölgesinde 

ise en çok abdomende relapsın geliştiği öğrenildi. Relaps olan 20 olgudan, dokuz olguya 

ABVD, altı olguya COPP, iki olguya ABVD ve COPP ve bir olguya RT verildiği öğrenildi, iki 

olgunun relaps tedavi kayıtlarına ise ulaşılamadı. 

                     Çalışmaya alınan 102 olgudan 63’ünün (%61.8) hastalıksız hayatta olduğu, 30 

olgunun (%29.4) takipten çıktığı, dokuz olgunun ise (%8.8) eksitus olduğu öğrenildi. Tanı 

aldıkları yıllara göre incelendiklerinde, 1970-1980 yılları arasında 12 olgunun tanı aldığı, iki 

olgunun eksitus olduğu, 1980-1990 yılları arasında 47 olgunun tanı aldığı, beş olgunun eksitus 
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olduğu, 1990-2000 yılları arasında 29 olgunun tanı aldığı, iki olgunun eksitus olduğu, >2000 

yılından sonra 14 olgunun tanı aldığı ve hiç eksitus olmadığı saptandı. Eksitus olgularında 

erkek/ kız oranı iki idi. Eksitus olgularının evrelere göre dağılımları; evre I % 23 (n=2), evre II 

%31 (n=3), evre III %23 (n=2), evre IV %23 (n=2) idi. Eksitus olgularının histopatolojik alt 

tiplere göre dağılımları incelendiğinde; en sık karışık hücreli (n=7), lenfositten fakir (n=1), 

lenfosit predominant (n=1) Hodgkin lenfoma idi. Eksitus nedenleri incelendiğinde; dört 

olgunun nötropenik ateş, bir olgunun pürülan menenjit, kalan dört olgunun ise progresif 

hastalık nedeniyle eksitus olduğu öğrenildi. Çalışmamızda iki olguda (%1) ikincil malignite 

olarak tiroid papiller karsinomu tespit edildi. 

 

                      Olguların ortanca izlem süresi 15.7 yıl idi. Yaşam hızı analizleri sonucunda, genel 

yaşam hızı %89.6, hastalıksız yaşam hızı %72.8 idi.Olguların genel ve hastalıksız yaşam hızları 

Şekil 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, genel ve hastalıksız yaşam hızları 
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Tablo 7. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun genel yaşam hızları   

 

 

Özellikler 

  

     n 

 

          OS %             

 

         p 

Cinsiyet  Erkek 

Kız  

    81  

    21 

           91.6 

           79 

      0.170 

Tanı grubu  1970-1980 

1980-1990 

1990-2000 

>2000 

    12 

    47 

    29 

    14 

           81.8 

           86.8 

           92.9 

           100 

      0.430 

Lokalizasyon  Servikal 

Aksilla 

Mediasten 

Abdomen  

    96 

    8 

    27 

    20 

           90.4 

           100 

           100 

           50 

      0.603 

Kitlesel lezyon 

 

Var  

Yok  

    15 

    87 

           77.9 

           91.8 

      0.083 

Ekstranodal 

hastalık  

Var  

Yok  

    7 

    95 

           75 

           90.4 

      0.560 

 

B semptomları Var 

Yok  

    23 

    79 

           77.8 

           92.9 

      0.071 

Sedimantasyon  Yüksek 

Normal 

    31 

    19 

           96.8 

           100 

      0.037 

LDH  Yüksek  

Normal 

    31 

    23 

           93.3 

           100 

      0.129 

Lökositoz Var 

Yok  

    33 

    69 

           90.3 

           89.9 

      0.946 

Anemi  Var  

Yok  

    24 

    78 

           76.5 

           94.5 

      0.023 

Evre  I 

II 

III 

IV 

    45 

    32 

    16 

     9 

           95.1 

           85.9 

           84.4 

           83.3 

      0.540 

RT  Alan  

Almayan  

    88 

    14 

           89.7 

           92.8 

      0.851 

Histopatoloji Lenfositten zengin 

Noduler sklerozan  

Karışık hücreli 

Lenfositten fakir   

Noduler lenfosit 

predominant 

    11 

    12 

    63 

     3 

     2 

           90 

           100 

           86.9 

           66.6 

           100 

      0.420 

Kemoterapi Almayan 

COPP 

ABVD 

ABVD-COPP 

MOPP 

     7 

     59 

     19 

     14 

      3 

           71.4 

           88 

           100 

           92.8 

           100 

      0.22 
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Tablo 8. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun hastalıksız yaşam hızları 

 

Özellikler       n          EFS %     p değeri  

Cinsiyet  Erkek 

Kız  

    81 

    21 

           62.2 

           70,1 

       0.551         

Tanı grubu  1970-1980 

1980-1990 

1990-2000 

>2000 

    12 

    47 

    29 

    14 

           45.8 

           65.9 

           86.2 

           90.9 

       0.01 

Lokalizasyon  Servikal 

Aksilla 

Abdomen 

Mediasten 

    91 

    5 

    4 

    2 

           73.6 

           100 

           75 

           100 

       0.675 

Kitlesel lezyon Var  

Yok 

    15 

    8 

           64.2 

           74.1 

      0.280 

 

Ekstranodal 

hastalık  

Var  

Yok  

    7 

    95 

           50 

           74.4 

      0.110 

B semptomları Var 

 Yok  

    23 

    79 

           53.3 

           78 

      0.018 

 

Sedimantasyon  Yüksek 

Normal 

    31 

    19 

           82.3 

           94.7 

      0.005 

LDH  Yüksek  

Normal 

    31 

    23 

           41.1 

           93.8 

      0.009 

Lökositoz Var 

Yok  

    33 

    69 

           63.3 

           68.2 

      0.215 

Anemi   Var  

 Yok  

    24 

    78 

           64.7 

           76.6 

      0.245 

Evre  I 

II 

III 

IV 

    45 

    32 

    16 

     9 

           68.1 

           79.2 

           68.1 

           37.5 

      0.051 

RT  Alan  

Almayan  

    88 

    14 

           73.7 

           66.3 

      0.460 

Histopatoloji Lenfositten zengin 

Noduler sklerozan  

Karışık hücreli 

Lenfositten fakir   

Noduler lenfosit 

predominant 

    11 

    12 

    63 

     3 

     2 

           70 

           79.5 

           66.9 

           66.6 

           100 

      0.450 

Kemoterapi Almayan 

COPP 

ABVD 

ABVD-COPP 

MOPP 

     7 

    59 

    19 

    14 

     3 

           42.8 

           68.5 

           93.7 

           82.5 

           50 

      0.02 
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Olguların yaşam hızları incelendiğinde; 

 

                    Cinsiyete göre genel yaşam hızları incelendiğinde, erkek olguların yaşam hızı %91.6, 

kız olguların yaşam hızının ise %79 olduğu; ancak, farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

saptandı (p=0,170). Hastalıksız yaşam hızları incelendiğinde ise erkeklerde %62.2, kızlarda 

%70.1 olduğu, ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p=0.551). 

Olguların cinsiyete göre genel yaşam hızları Şekil. 7’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun cinsiyete göre genel yaşam hızı 

 

                    Tanı aldıkları yıllara göre,genel yaşam hızları incelendiğinde bu hızların;2000 

yılından sonra tanı alan grupta%100, 1990-2000 yılları arasında tanı alan grupta  %92.9,  1980-

1990 yılları arasında tanı alan grupta %86.8 ve 1970-1980 yılları arasında tanı alan grupta ise 

%81.8 olarak belirlendi. İlk iki grupta genel yaşam hızları diğerlerine göre yüksek bulunmasına 
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karşılık, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0.43). Olguların hastalıksız yaşam 

hızlarıkarşılaştırıldığında ise ileri evreler ile erken evreler arasındaki fark, istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu (p=0.01). Tanı aldıkları yıllara göre genel ve hastalıksız yaşam hızları Şekil 8 ve 

Şekil 9’da verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 8. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun tanı aldıkları yıllara göre genel yaşam hızları 

 

 

 

 Şekil 9.Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, tanı aldıkları yıllara göre hastalıksız yaşam 

hızları 
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                      Kitlesel lezyonun varlığına göre yaşam hızları incelendiğinde, kitlesel lezyonu 

mevcut olan olgularda genel yaşam hızı %77, olmayanlarda % 91.8, hastalıksız yaşam hızları ise 

sırasıyla %74.1 ve %64.2 olarak saptandı ancak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı (p=0,08ve p=0.28). Kitlesel lezyonun varlığına göre genel ve hastalıksız yaşam 

hızları Şekil 10 ve 11’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 10. Hodgkin lenfomalı 102 olgununkitlesel lezyon varlığına göre genel yaşam hızı 

 

 

Şekil 11.Hodgkin lenfomalı 102 olgunun kitlesel lezyonun varlığına göre hastalıksız  

yaşam hızı  
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                     B semptomları varlığına göre yaşam hızları incelendiğinde, (+) olanlarda genel 

yaşam hızları %77.8, (-) olanlarda ise %92.2 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p=0.07). Hastalıksız yaşam hızları incelendiğinde B semptomu (+) olan olgularda %53.3, (-) 

olgularda %78 saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,01). B semptom 

varlığına göre genel ve hastalıksız yaşam hızları Şekil 12 ve 13’te verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 12. Hodgkin lenfomalı 102 olgununB semptom varlığına göre genel yaşam hızları 

 

 

Şekil 13. Hodgkin lenfomalı 102 olgununB semptom varlığına göre hastalıksız yaşam 

hızları 



43 

 

                       Evrelere göre genelyaşam hızları incelendiğinde; evre I olgularda %95.1, evre II 

olgularda %85.9, evre III olgularda %84.4 ve evre IV olgularda %83.3 idi. Aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.540). Evre I ve II olgularda ise hastalıksız yaşam 

hızları sırasıyla %77.2ve %79.2, ileri evre olgularda (Evre III ve IV) ise %68.1 ve %37.5 

olarak saptandı. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı idi (p=0.05). Evrelere göre genel ve 

hastalıksız yaşam hızları Şekil 14 ve 15’te verilmektedir. 

Evre I

Evre II

Evre III
Evre IV 

 

 

Şekil  14.Hodgkin lenfomalı 102 olgunun evrelere göre genel yaşam hızları 

 

Evre I

Evre II

Evre III

Evre IV 

 

 

Şekil  15. Hodgkin lenfomalı 102 olgununevrelere göre hastalıksız yaşam hızları 
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                    Evre alt gruplarına göre olguları incelediğimizde ise alt gruplara göre hastalıksız 

yaşam hızları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.008). Evre IA olgularda, 

hastalıksız yaşam hızı en yüksek idi (%97.2). Evre IIIA alt grubunda bulduğumuz %100 

hastalıksız yaşam hızı oranını ise, bu alt gruptaki olgu sayısının az olması ile açıkladık. Evre alt 

gruplarına göre hastalıksız yaşam hızları Şekil 16’da verilmektedir. 
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Evre IA, n=40, GY=%97.2

Evre IB, n=4, Evre IVA, n=4,  GY=%75

Evre IIA, n=27, GY=%87.5

Evre IIB, n=4, Evre IISB, n=1, Evre IIIA, n=1, Evre IIISA, n=7, GY=%100

Evre IIIB, n=3, Evre IVB, n=1, GY=%0

Evre IISB, n=5, GY=%80

Log rank p=0.008

 

 Şekil 16. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun evre alt gruplarına göre hastalıksız yaşam  

  hızları 

 

 

                      Radyoterapi alıp almamalarına göreyaşam hızları incelendiğinde, radyoterapi alan 

olgularda genel yaşam hızı %89.7, almayan olgularda %92.8 olarak belirlendi. Aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.8). Hastalıksız yaşam hızları ise %73.7 ve %66.3 

olarak saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p=0.46). Radyoterapi alıp 

almamalarına göre genel ve hastalıksız yaşam hızları Şekil 17 ve 18’de verilmektedir. 
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        Şekil 17. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun radyoterapi alıp almamalarına göre genel  

yaşam hızı  

 

 

 

Şekil 18. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun radyoterapi alıp almamalarına göre 

hastalıksız yaşam hızları 
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                      Ekstranodal hastalık açısından, genel yaşam hızları incelendiğinde, ekstranodal 

tutulum olan olgularda %75, olmayan olgularda %90.4 saptandı, aradaki fark ise istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı (p=0,5). Hastalıksız yaşam hızları incelendiğinde, ekstranodal hastalık 

olan olgularda hastalıksız yaşam hızı %50 iken, olmayanlarda %74.4 olarak saptandı. Aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.11). Ekstranodal hastalık açısından genel ve 

hastalıksız yaşam hızları Şekil 19 ve 20’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 19. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun ekstranodal hastalık varlığına göre genel yaşam 

hızları 

 

Şekil 20. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun ekstranodal hastalık varlığına göre hastalıksız 

yaşam hızları 

. 
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                     Başvuru anında ortalama hemoglobin, beyaz küre, trombosit, eritrosit 

sedimantasyon hızı ve laktat dehidrogenaz değerleri ise sırasıyla; 11.1± 1.72 g/dl, 

8500±2965/mm3, 374000±140983/ mm3, 41±39 mm/saat, 520± 244 IU/L idi. Anemi 24 olguda  

(%22) saptandı. Anemi varlığının, düşük genel yaşam hızlarıyla; sedimantasyon ve LDH 

yüksekliğinin ise düşük hastalıksız yaşam hızları ile ilişkili olduğunu saptandı 

                     Histopatolojik alt tipe göre genel yaşam hızları incelendiğinde; karışık hücreli 

HL’de %86.9, lenfositten zengin HL’de %90, noduler sklerozan %100, lenfositten fakir %66.6 

ve noduler lenfosit baskın HL’de %100 idi, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p=0.42). Hastalıksız yaşam hızları incelendiğinde ise yaşam hızları sırasıyla; karışık hücreli 

%66.9, lenfosit predominant %70, noduler sklerozan %79.5, lenfositten fakir %66.7, noduler 

lenfosit baskın %100 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.45).  

                      Histopatolojik alt tiplere göre genel ve hastalıksız yaşam hızları Şekil 21 ve 22’de 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, histopatolojik alt tiplere göre genel yaşam hızları 
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Şekil 22. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun histopatolojik alt tiplere göre hastalıksız yaşam 

hızları 

 

 

                       Kemoterapi protokollerine göre genel yaşam hızları incelendiğinde, kemoterapi 

almayan grupta %71.4, COPP alanlarda %88, ABVD alanlarda %100, ABVD veCOPP 

dönüşümlü alanlarda %92.8, MOPP alanlarda ise %100 saptandı; aralarındaki fark ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.22).  

                       Hastalıksız yaşam hızları incelendiğinde, kemoterapi almayan grupta  %42.8, 

COPP alanlarda %68.5, ABVD alanlarda %93.7, ABVD ve COPP dönüşümlü alanlarda 

%82.5, MOPP alanlarda ise %50 saptandı, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi 

(p=0.02). Kemoterapi protokollerine göre genel ve hastalıksız yaşam hızları Şekil 23 ve 24’te 

verilmektedir. 
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Şekil 23. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun, kemoterapiprotokollerine göre genel yaşam 

hızları 

 

 

 

 

Şekil 24. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun kemoterapi protokollerine göre hastalıksız 

yaşam hızları 
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                    Çok değişkenli analizde; genel yaşam hızları üzerinde, tedavi almamış olması ve B 

semptomları varlığının, hastalıksız yaşam hızları üzerinde ise tanı aldığı yıl ve B semptomları 

varlığının prognostik etkisi olduğu saptandı. Çok değişkenli analize göre hastalıksız yaşam 

hızlarını içeren Tablo 8, aşağıda verilmektedir. 

 

Tablo 8. Hodgkin lenfomalı 102 olgunun çok değişkenli analize göre hastalıksız yaşam 

tablosu  

 

           p        HR                   %95 GA  

Tanı yılı  1970-1980       0.016        1.00     1.21       11.62 

 1980-1989       0.120        2.18     0.82        5.80 

 1990-1999       0.006        6.06     1.67       21.94 

 2000+       0.022      12.14     1.43     102.83 

B semptom 

varlığı  

  

      0.006 

 

       3.17 

 

    1.39 

 

      7.26 
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5 TARTIŞMA 

 

 

                     Ülkemizde çocukluk çağında en sık görülen kanserler sırasıyla; lösemiler, 

lenfomalar ve santral sinir sistemi (SSS) tümörleridir. Çocukluk çağı kanserlerinin büyük 

çoğunluğunu bu üç grup kanser (%62.5) oluşturmaktadır (2). 2002 yılında başlatılan Türk 

Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Ulusal Çocukluk Çağı Kanser kayıtlarına göre lenfomalar, 

solid tümörler içinde %18.5 ile ikinci sırada yer almaktadır. Lenfomaların yaklaşık %60’ı 

Hodgkin dışı, %40’ı ise Hodgkin lenfomalardır (2). 14 yaş altındaki çocuklarda, karışık hücreli 

alt tip sık görülürken, 15-34 yaş arasında noduler sklerozan tip daha sıklıkla görülmektedir. İki 

zirveli yaş dağılımı ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık göstermektedir. İlk zirve, 

gelişmiş ülkelerde 20’li yaşların ortasında görülürken, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, 

adolesan dönemde görülür; ikinci zirve ise her iki grupta 50’li yaşlarda görülmektedir (2,3). 

Çocukluk çağında, erkek çocuklarda fazla görülürken, sıklığı, kalabalık aileler, düşük 

sosyoekonomik düzey ve maternal eğitim düzeyinin düşüklüğü ile belirgin artış göstermektedir 

(2,5,6). Adolesan dönemde insidans kız ve erkeklerde birbirine yakındır; erişkin formlarında 

ise kadın erkek oranı eşitlenmektedir.  

                      Hodgkin lenfoma beş yaş altında oldukça nadir görülür (3.10,11). Literatürde 

değişik serilere göre bu sıklık %6.8 ile %27 arasında değişmektedir. Ülkemizde 

Büyükpamukçu ve ark. (8) ile Çavdar ve ark. (9) yaptıkları iki ayrı çalışmada, beş yaş altındaki 

hastaların oranı %15 ve %27 olarak bildirilmiştir. Literatürde beş yaş altı çocuklarla, Birleşik 

UKCCSG’nin (10) yaptığı çalışmada sıklık %11, Belgaumi ve ark. (11) yaptıkları çalışmada 

%18.7 olarak bildirilmiş ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile beş yaş altı olgu sıklığı arasında 

ters bir orantı olduğu belirtilmiştir. 

                      Çalışmamızda, Eylül 1972 ve Şubat 2010 tarihleri arasında tanı alan, takip ve 

tedavi edilen beş yaş altındaki HL olgularının; epidemiyolojik özellikleri, tedaviye bağlı olarak 

kısa ve uzun dönemde gelişen komplikasyonlar, çeşitli faktörlere göre yaşam hızlarıve 

tedavilerin sonuçları incelenmiş, Türkiye ve yurt dışındaki verilerle karşılaştırılmıştır.  

                       102 HL olgusunun retrospektif olarak incelendiği çalışmamızda, olgularımızın 

tüm HL hastaları içindeki oranı %14,ortalama tanı yaşı 4 ± 0.7, ortanca yaş 4 (En küçük 2 yaş 

ve en büyük yaş 4.9) saptandı. Büyükpamukçu ve ark. (3,8) 1984 ve 1992 yılları arasında takip 

ve tedavi ettikleri 210 HL olgusunun %17.6’sı, 1976-2005 yılları arasında ise 614 HL 

olgusunun %15’i beş yaş altındadır.1971-1980 yılları arasında izlenen beş yaş altı olgu oranı 

%10 iken, 2001-2005 yılları arasında bu oranın %5’e gerilediği saptanmış ve bu gerileme,  
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ülkenin sosyoekonomik düzeyinin, önceki yıllara göre daha iyi olması ile açıklanmıştır. Çavdar 

ve ark. (9) 1965-2001 yılları arasında izledikleri HL olgularının ise %27’si altı yaş ve 

altındadır. Trehan ve ark. (75) çalışmasında olguların %15.5’unun beş yaş altında olduğu 

belirtilmiştir. Stoneham ve ark. (10) 2007’de, UKCCSG’ nin HD1 (1982-1992) ve HD2 (1992-

2000) çalışmalarındaki toplam 712 olguda, beş yaş altı olgu sıklığını %11 olarak 

bildirmişlerdir. Aynı çalışmadaortanca yaş dört, tanı sırasında en küçük olgunun yaşının ise 

yedi ay olduğu belirtilmiştir. Belgaumi ve ark. (11) 1975-2003 yılları arasında izledikleri 365 

olgunun %18.7 ‘si beş yaş altında olup, ortalama tanı yaşı 3.9 yaş, en küçük yaş 1.7, en büyük 

yaş 4.96 olarak bildirilmiştir.  

                     Sonuç olarak, beş yaş altı HL sıklığı değişik serilere göre %6.8 ile %27 arasında 

değişmektedir ve sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır, bu tespit de küçük 

yaşlarda, sosyoekonomik düzeyin düşüşü ile birlikte, EBV enfeksiyonuna erken yaşta 

karşılaşmanın artışı ile açıklanabilir. Ülkemizde beş yaş altı sıklığının özellikle son dekadlarda 

azalması da, ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve insanların sosyoekonomik düzeylerinin artışı ile 

açıklanabilir.  

                     Çalışmaya alınan olgulardaerkek/kız oranının 3.85 olduğu saptandı. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda, olguların erkek/kız oranı, değişik serilerde 2.25 ile 3 arasında 

değişmektedir (8,9,18,22). Yurtdışında özellikle gelişmiş ülkelerde yapılmış çalışmalarda ise, 

erkek kız/oranı 0.7 ile 1.6 arasında değişmektedir (60,76-78). Beş yaş altı olgularla yapılan 

çalışmalarda iseerkek/kız oranı, tüm çocukluk çağı ve erişkin dönem HL olgularıyla yapılan 

çalışmalarda saptanan sonuçlarla karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur (10,11,48). 

Saptanan oran, ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde,tüm çocukluk çağı HL’li olgularla yapılan 

çalışmalarda belirtilen oranlardan yüksek, beş yaş altı olgularda saptanan değerlerle uyumlu 

bulunmuştur (10,11). 

                     Çalışmamızda, olgularımızın başvuru sırasındaki en sık yakınması, %89.2ile 

servikal lenfadenopati idi. Büyükpamukçu ve ark. (8) yaptığı çalışmada, servikal lenfadenopati 

sıklığı %80, Trehan ve ark. (75) yaptıkları çalışmada,servikal lenfadenopati sıklığı %86.3, 

Arya ve ark (13) yaptıkları çalışmada ise bu sıklık %93 olarak bildirilmiştir. Sonuç olarak, 

servikal lenfadenopati, beş yaş altı olgularda da, tüm çocukluk çağı HL olgularında olduğu gibi 

en sık başvuru şikayetidir (10,11,63). 

                      Başvuru anındaki ortalama hemoglobin, beyaz küre, trombosit, eritrosit 

sedimantasyon hızı ve LDH değerleri ise sırasıyla; 11.1± 1.72 g/dl, 8500±2965/ mm3, 

374000±140983/ mm3, 41±39 mm/saat, 520± 244 IU/L idi. Anemi, olguların %22’sinde 

mevcuttu. Başvuruda anemi varlığının, genel yaşam hızını; LDH, eritrosit sedimantasyon ve 
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beyaz küre sayısında yüksekliğin ise hastalıksız yaşam hızını olumsuz etkilediği saptandı.Oğuz 

ve ark. (18) yapmış oldukları çalışmada, olguların %40’ında anemi, %15’indeeritrosit 

sedimantasyon yükseliği, %17’sinde ise LDH yüksekliği saptanmış, anemi varlığının 

hastalıksız yaşam hızı üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir (p=0.015). Benzer şekilde Arya 

ve ark (13) yaptıkları çalışmada, anemi varlığının, düşük hastalıksız yaşam hızları ile ilişkili 

belirtilmiştir. Çalışmamızda beş yaş altı olgularda anemi varlığı, beyaz küre, eritrosit 

sedimantasyon hızı ve LDH değerlerinin yaşam hızları üzerinde kötü prognostik etkisi olduğu 

saptandı. 

                      B semptomları, olguların %22.5’unda mevcuttu. B semptomları varlığına göre 

yaşam hızları incelendiğinde, genel yaşamhızları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamakla birlikte, (+) olanlarda genel yaşam hızı %77.8, (-) olanlarda ise %92.9 idi. 

Hastalıksız yaşam hızları üzerinde ise kötü prognostik etkiye sahip olduğu saptandı (p=0.01). 

Literatürde, ülkemizde yapılan çalışmalarda, B semptomlarının genel ve hastalıksız yaşam 

hızları üzerindeki etkisi ile ilgili farklı veriler mevcuttur; Büyükpamukçu ve ark. (8) yaptıkları 

çalışmada, B semptomları, olguların %30’unda saptanmış vegenel yaşam hızını olumsuz 

etkilediğini bildirmişlerdir.Oğuz ve ark. (18) yapmış oldukları çalışmada ise olguların 

%40’ında B semptomu mevcut olup, yaşam hızları üzerinde etkisini saptamamışlardır. Bazzeh  

ve ark. (48) çalışmasında, B semptom sıklığı %39 olarak bildirilmiş ve 10 yaş altındaki 

çocuklarda, yaşam hızları üzerinde bir etkisini saptamamışlardır. Arya ve ark (13) yaptıkları 

çalışmada B semptom sıklığı %54.4 olarak bildirilmiş ve varlığının, düşük hastalıksız yaşam 

hızları ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Belgaumi ve ark. (9) beş yaş altı olgularla yapmış 

oldukları çalışmada ise B semptomu %26.1 olarak bildirilmiştir. Olgularımız ve literatürdeki 

beş yaş altıçocukluk çağı HL’li olguların B semptom sıklığı, tüm çocukluk çağı HL’li 

olgularda saptanan sıklıktan daha düşük bulunmuştur. Bu veri, olguların daha iyi prognostik 

özellikler ile başvurduğunu göstermektedir. Çalışmada, B semptomlarının varlığı, düşük 

hastalıksız yaşam hızları ile ilişkilidir. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamakla 

birlikte, genel yaşam hızını etkilediği, ileri evre hastalık ve kötü prognozla ilişkili olduğu 

görülmüştür. 

                      Olguların %14.7’sinde kitlesel lezyon görüldü. Kitlesel lezyonun varlığına göre 

genel yaşam hızları incelendiğinde,kitlesel lezyon olanlarda %77, olmayanlarda %91.8 idi. 

İstatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte (p=0.08) genel yaşam hızının, kitlevi 

hastalığı olmayanlarda daha yüksek olduğunu saptandı. Büyükpamukçu ve ark. (8) yaptıkları 

çalışmada, kitlesel lezyon oranı %14 olarak saptamış ve kitlesel lezyon varlığı ile genel yaşam 

hızları arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak anlamlı bulmuşlardır. Literatürde, tüm çocukluk 
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çağı HL olguları ile yapılan çalışmalarda, kitlesel lezyon %17 ile %55 arasında, farklı evrelere 

göre değişen oranlarda bildirilmiş ve kitlesel lezyonun, ileri evre, kötü prognozla ilişkili olduğu 

belirtilmiştir (21,46,63,60). Beş yaş altı olgularla yapılan çalışmalarda ise, kitlesel lezyon oranı 

tüm çocukluk çağı HL olgularında saptanan orana göre daha düşük bulunmuş ve yaşam hızları 

üzerinde prognostik bir önemi olduğunu saptamamışlardır (10,11). Çalışmamızda görülen 

kitlesel lezyonsıklığı, önceki yıllarda bölümümüzde takip edilen tüm çocukluk çağı HL 

olguları ile yapılan çalışmalarda saptanan sıklık ile benzer olmakla birlikte;literatürde bildirilen 

diğer çalışmalara göre daha düşüktür ve varlığı,düşük hastalıksız yaşam hızları ile ilişkilidir 

(3,8,46,60). Sonuç olarak, kitlesel lezyon sıklığı, beş yaş altındaki olgularda diğer yaş 

gruplarına göre düşüktür; bu da olguların daha iyi prognostik özellikler ile başvurduğunu ve 

kitlesel lezyon varlığının, düşük hastalıksız yaşam oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.  

                     En sık görülen histopatolojik alt tip %62.3 oranında karışık hücreli (MC) Hodgkin 

lenfoma idi (n=63). Diğer alt tiplere bakıldığında ise; noduler sklerozan tip %11.5 (n=12), 

lenfosit zengin %11.1 (n=11), lenfositten fakir %2.3 (n=3), noduler lenfosit fazlalığı %2 (n=2) 

ve sınıflandırılamayan %10.8 (n=11) idi. Büyükpamukçu ve ark. (6) yaptıkları çalışmada, 

olguların %56’sının karışık hücreli (MC), %15’inin ise noduler sklerozan (NS) alt tip olduğu 

belirtilmiş, yine aynı çalışmada noduler sklerozan (NS) alt tip sıklığının, yıllar içinde %15’ten 

%35.2’ye yükseldiğini, karışık hücreli sıklığının ise, %54.1’den %42.6’ya gerilediğini 

saptamışlardır. Histopatolojik alt tiplerin, yaşam hızları üzerinde prognostik bir etkisini 

saptamamışlardır. Çavdar ve ark. (9) 0-6 yaş arası olgular ile yaptıkları çalışmada en sık 

görülen histolojik alt tip karışık hücreli (MC), ardından en sık saptanan alt tip ise lenfositten 

zengin alt tip olarak bildirilmiştir 

                       Literatürde, gelişmiş ülkelerde, tüm çocukluk çağı HL olguları ile yapılan 

çalışmalarda, noduler sklerozan alt tipin daha sık görüldüğü bildirilmiştir (46,47,60,77,78). 

Gelişmekte olan ülkelerde ise yine tüm çocukluk çağı HL olgularında, karışık hücreli alt tip 

sıklığının fazla olduğu belirtilmiştir (13,48,78). Bu çalışmalarda histopatolojik alt tip ile genel 

ve hastalıksız yaşam hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Beş 

yaş altı olgularla yapılan çalışmaları inceledğimizde; Stoneham ve ark. (10) çalışmasında, en 

sık histopatolojik alt tip noduler sklerozan (%44), ikinci olarak ise %35 oranında karışık 

hücrelidir. Histopatolojik alt tipe göre yaşam hızları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır, Belgaumi ve ark. (11) çalışmasında, en sık noduler sklerozan 

alt tip saptanmış (%43.5), ancak, olgulardaki karışık hücreli alt tip sıklığının, tüm çocukluk 

çağı HL’li olgulardaki karışık hücreli alt tip sıklığına göre, belirgin şekilde yüksek olduğunu da 

tespit etmişlerdir.  
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                     Hodgkin lenfomada, histopatolojik alt tiplerin görülme sıklığı, ülkelerin 

gelişmişlik ve ailelerin sosyoekonomik düzeyi ile değişkenlik göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerde en sık saptanan histopatolojik alt tip noduler sklerozandır ve beş yaş altında da 

benzer sonuçlar saptamalarına karşın, karışık hücreli alt tip sıklığının, bu yaş grubunda, diğer 

yaş gruplarına göre yüksek olduğu bildirilmiştir (10,21). Ülkemizde ve gelişmekte olan birçok 

ülkede, çocukluk çağında ve beş yaş altında, karışık hücreli (MS) alt tip sık olarak 

görülmektedir (olguların yaklaşık 2/3’ü), erken çocukluk döneminde EBV ile karşılaşmanın, 

bu sonuca yol açmış olabileceği düşünülmektedir (2,9,72,73). Çalışmamızda, beş yaş altı 

olgularda benzer sonuçlar elde edilmiş; ancak, histopatolojik alt tipin yaşam hızları üzerinde 

etkisi saptanmamıştır. 

                     Hodgkin lenfomanın etiyolojisi halen tartışmalı olmakla birlikte, gelişiminde; 

radyasyon, kimyasal ajanlar, sosyoekonomik koşullar gibi çevresel faktörler ile genetik, 

infeksiyöz ajanlar ve immünite suçlanmaktadır. Epstein Barr Virus (EBV) tek başına veya 

başka karsinojen ve çevresel faktörlerle birlikte HL gelişiminde önemli role sahiptir (2,9,12). 

Tanı yaşı 10 yaştan küçük olan olgularda ve gelişmekte olan ülkelerde EBV ile ilişkili HL daha 

sıktır ve özellikle karışık hücreli (MS) alt tipinde sık olarak EBV pozitif saptanmaktadır (9,74). 

                      Evrelere göre dağılım incelendiğinde, olguların %43’ü evre I, %32’si evre II, 

%15’i evre III, %10’u evre IV olarak saptandı. Erken evre olgular, tüm olguların %75’i idi 

(n=77). Evrelere göre yaşam hızları incelendiğinde, genel yaşam hızları arasında istatistiksel 

olarak  anlamlı fark bulunmamakla birlikte, erken evrelerde (I ve II) yaşam hızı daha yüksek 

bulunmuştur. Evrelere göre hastalıksız yaşam hızları karşılaştırıldığında bulunan fark ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.05). Literatüre baktığımızda, ülkemizde tüm 

çocukluk çağı HL olguları ile yapılan çalışmalarda, olguların büyük çoğunluğunun erken evre 

(I-II), erken evre olgularda yaşam hızlarının ileri evrelere göre daha yüksek ve ileri evre 

hastalığın kötü prognostik etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (3,8,18,22). Çavdar ve ark. (9) 0-6 

yaş arasındaki olgularla yaptıkları çalışmada, erken evre %42.9, geç evre %57.1 oranında 

saptanmış ve HL’nin, erken tip 1 paterni olarak tanımladıkları altı yaş altındaki vakalarda, daha 

çok ileri evre hastalığın görüldüğünü belirtmişler ancak evrelerin, yaşam hızları üzerindeki 

etkisi çalışmalarında belirtilmemiştir. 

                      Gelişmekte olan ülkelerde, tüm çocukluk çağı HL olguları ile yapılan 

çalışmalarda da erken evre olgu sıklığı daha yüksek bulunmuş; ancak erken/ileri evre olguların 

oranının gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek olmadığı görülmüş ve ileri evre hastalığın, yaşam 

hızları üzerinde kötü prognostik bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (13,41,63,78). 
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                      Hsu ve ark. (78) çalışmasında, erken evre olgular %64, geç evre ise %36 

saptanmış, ileri evre hastalığın düşük yaşam hızları ile birlikte olduğu belirtilmiştir. Birleşik 

Krallık Kanser Çalışma Grubu’nun (65) serisinde ise erken evre olguların yüzdesi %62.8, geç 

evrelerinise %37.2 olarak saptanmış; evre IV olgularda yaşam hızının belirgin bir şekilde 

düşük olduğu ve evrelere göre hastalıksız yaşam hızları karşılaştırıldığında dafarkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu, ileri evre hastalarda kombine tedavi uygulansa dahi, 

hastalıksız yaşam hızlarının düşük olduğu belirtilmiş, genel yaşam hızları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamamışlardır. 

                      Beş yaş altı olgular ile yapılan çalışmalarda ise; Stoneham ve ark. (10) 

çalışmasında, olguların % 81’inin evre I ve evre II olduğu saptanmış, evrelere göre genel 

yaşam hızları arasında istatistiksel anlamlı fark ise saptanmamıştır.Belgaumi ve ark. (11) 

çalışmasında ise erken evre olguların sıklığı %58 olarak bildirilmiştir. Hodgkin lenfoma 

nedeniyle, gelişmiş ülkelerde, erken evrelerde tanı alan çocukların yüzdesi ileri evrelere göre 

daha fazladır. Bu durum, ülkelerin tanı yöntemlerinde ve sağlık hizmetlerindeki düzelmelerle 

açıklanmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde ve yurtdışında yapılan çalışmalarla uyumlu olarak 

erken evrede tanı alan olgu sayısının fazla veevrelere göre hastalıksız yaşam hızları arasındaki 

farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Ayrıca, evrelerin alt grupları ile 

hastalıkısz yaşam hızları arasındaki ilişki de,istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.008). 

İleri evre hastalığın, beş yaş altı olgularda da, diğer yaş grubundaki HL’li olgularda olduğu 

gibi, yaşam hızları üzerinde kötü prognostik bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (p=0.05). 

                      Olgular kemoterapi protokollerine göreincelendiğinde, en çok uygulanan 

protokollerin sırasıyla;59 olguda COPP,19 olguda ABVD, 14 olguda ABVD ve COPP 

dönüşümlü veilk yıllarda tanı almış olanüç olguda MOPP protokolü kullanıldığı, yedi olguda 

ise kemoterapi kullanılmadığı saptandı. Kemoterapi protokollerine göre yaşam hızları 

incelendiğinde; genel yaşam hızı üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamakla birlikte, hastalıksız 

yaşam hızları karşılaştırıldığında, ABVD tercih edilen grupta %93.7, ABVD veCOPP 

dönüşümlü tercih edilen grupta %82.5, COPP tercih edilen grupta %68.5 ve MOPP tercih 

edilen grupta ise %50 olarak saptanmış ve yaşam hızları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p=0.02). Kemoterapi protokollerine göre genel yaşam hızları 

karşılaştırıldığında ise, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır.  

                      Radyoterapi alıp almamalarına göre olgular incelendiğinde, %86.3’üne 

radyoterapi uygulandığı, radyoterapi dozunun ilk iki dönemde 3000-4000 cGy, son iki 

dönemde ise 2000-2500 cGy olduğu tespit edilmiştir. Radyoterapi uygulanan bölgelerin, 

olguların %67.6’sında tutulu alan, %10.8’inde mantle, %1’inde minimantle ve %2 oranında ise 
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mediasten olduğu saptandı. Olguların %4.9’unda RT bölgesi belirtilmemiştir. Olgular, 

radyoterapi alıp almamalarına göre genel ve hastalıksız yaşam hızları açısından 

karşılaştırıldıklarında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

                       Büyükpamukçu ve ark. (8) 1971-2005 yılları arasında, 614 HL olgusu ile 

yaptıkları çalışmada olgular, yıllara göre dört zaman dilimine ayrılarak incelenmiş, her olguya 

kemoterapi ve/veya radyoterapi verilmiş, ilk dönemde altı kür COPP protokolü ve radyoterapi, 

ikinci dönemdeki olgulardan, evre І-II ve karışık hücreli veya lenfositten zengin histopatolojiye 

sahip olgulara üç kür COPP protokolü ve 2250 c Gy radyoterapi verilmiş, Evre І-II, noduler 

sklerozan veya lenfositten fakir alt tipte olanlara ise üç kür ABVD ve radyoterapi verilmiş. 

Tüm Evre Ш-ІV olgulara üç kür COPP ve RT ardından tekrar üç kür COPP, 3. ve 4. 

dönemdeki tüm olgulara ise ABVD protokolü ve RT verilmiştir. Kemoterapi protokollerine 

göre genel yaşam hızları karşılaştırıldığında ABVD verilen grupta, yaşam hızı en yüksek ve 

yaşam hızları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p=0.02). Genel yaşam 

hızları üzerinde etkisi ise saptanmamıştır. Radyoterapi protokolü, hastalığın yayılımına göre 

‘’mantle’’, ‘’minimantle’’ ve ‘’ters Y’’ şeklinde uygulanmıştır. Tutulu alana radyoterapi, Ann 

Arbor sınıflandırma sisteminin kullanılmaya başlanması ile sonraki yıllarda uygulanmaya 

başlanmıştır. Radyoterapi dozu, önceki yıllarda 3000-4000 cGy iken, doz daha sonraki yıllarda 

2000-2500 cGy olarak verilmiştir. Radyoterapi alıp almamalarına göre genel ve hastalıksız 

yaşam hızları arasında, istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

                      Saint Petersburg HL Çalışma Grubu’nun (60) serisinde olgular, tedavi öncesinde 

belirlenen risk faktörlerine göre üç gruba ayrılmış, tüm olgulara indüksiyon kemoterapisi 

olarak VBVP (Vinblastin, bleomisin, etoposid, prednizon) ve ABVD; indüksiyon tedavisi 

sonrası düşük risk grubundaki olgulara toplam iki kür VBVP, orta risk grubundaki olgulara iki 

kür VBVP ve iki kür ABVD dönüşümlü olmak üzere toplam dört kür kemoterapi; yüksek risk 

grubundaki olgulara ise VBVP ve ABVD dönüşümlü toplam altı kür kemoterapi verilmiştir. 

İndüksiyon tedavisi sonrasında tümör boyutlarında %75 veya daha fazla küçülme saptanan 

hastalara düşük, %75’ten daha az küçülme saptanan olgulara ise yüksek doz RT uygulanmıştır. 

Olguların, beş yıllık genel yaşam hızlarına bakıldığında, düşük risk grubunda VBVP, orta risk 

grubundaise VBVP ve ABVD dönüşümlü kemoterapi ve ardından radyoterapi ile oldukça iyi 

sonuçlar elde ettiklerini belirtilmiştir. Ancak, protokoller arasında yaşam hızları bakımında 

istatistiksel anlamlı bir fark saptamamışlardır (60). 

                      Birleşik Krallık HL Kanser Çalışma Grubu’nun (21), uygulanan tedavilerin 

olumsuz etkilerinden kaçınmak amacıyla, uzun dönemdeki tedavi sonuçlarını inceledikleri 

çalışmada olgulara, ChlVPP (Klorambusil, vinblastin, prokarbazin, prednizolon) 6-8 kür 
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verilmiş, 10 yıllık izlemde düşük hastalıksız yaşam hızları elde etmelerine karşın, 20 yıllık 

uzun dönem izlemlerinde, genel yaşam hızı oranlarının Evre IV olgular dışında oldukça yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir (EvreI-II-III; %91.2-%93.8-%86.3). 

                      Birleşik Krallık HL Kanser Çalışma Grubu’nun (65) yaptığı diğer bir çalışmada 

ise evre І hastalara tutulu alan RT veya iki kür ChlVPP veya ABVD, evre II-III hastalara üç 

kür ChlVPP veya ABVD, evreІV hastalara isedört kür ChlVPP veya ABVD verilmiş ve 

radyoterapi tutulu alana uygulanmıştır. Beş yıllık hastalıksız yaşam hızlarının, sadece 

kemoterapi alan ileri evre olgularda, kombine tedavi uygulanan olgulara göre daha düşük 

olduğunu; tek başına kemoterapinin çok küçük yaş ve düşük risk grubundaki hastalar için 

uygun olduğunu, ileri evre hastalıkta ise KT ve RT kombine tedavinin daha iyi bir seçenek 

olacağını belirtmişlerdir. 

                      Friederike ve ark. (77), evre I ve IIA olgulara, altı kür EBVD (Epirubisin, 

bleomisin, vinblastin, dakarbazin), evre IIB olgulara üç kür EBVD ve/veya MOPP, evre III 

olgulara dört kür EBVD ve/veya MOPP ve evre IV olgulara beş kür EBVD ve/veya MOPP 

verdikleri çalışmada, olgulara RT verilmemiştir. Sonuçta, riske göre uygulanan protokollerle, 

yüksek genel ve hastalıksız yaşam hızı oranları ile birlikte, RT’nin toksik etkilerinden 

kaçındıklarını belirtmişlerdir (77). 

                      Tebbi ve ark. (47) çalışmasında erken evre (Evre I, II ve IIIA) olgulara, iki kür 

DBVE (Doksorubisin, bleomisin, vinkristin, etoposid) verilmiş ve ardından indüksiyon sonu 

yanıta bakılarak, tam yanıt elde edilen olgulara tutulu alan RT uygulanmıştır. Tam yanıt elde 

edilemeyen olgulara tekrar iki kür DBVE verilmiş; kür sonu değerlendirmede tam veya kısmi 

yanıt elde edilen olgulara tutulu alan RT uygulanmıştır. Sonuçta, düşük risk grubundaki 

hastalarda, kemoterapiye erken yanıt durumunda, kemoterapi siklus sayısının azaltılmasının, 

genel yaşam hızlarını değiştirmediği görülmüştür.  

                       Pediatrik Onkoloji Grubu (COG) (68) ise, evre I ve II olan olgulara, dört kür 

COPP veya ABV, evre IB, IIB ve evre III olan olgulara altı kür COPP veya ABV, evre IV 

olgulara ise sitarabin, etoposid, COPP/ABV ve siklofosfamid, vinkristin, doksorubisin, 

prednizon, ikişer kür şeklinde toplam altı kür vermiştir. Tedavi sonu kısmi yanıt elde edilen 

hastalar, randomize olarak iki gruba ayrılıp, bir gruba tutulu alan RT verilerek elde edilen 

sonuçlarda, RT almayan grupta daha düşük genel ve hastalıksız yaşam hızları saptanmış ve 

hastalıksız yaşam hızları arasında istatistiksel anlamlı bir fark olduğunu belirtmişlerdir. 

                      Stoneham ve ark. (10) ise beş yaş altında tanı alan 81 olgunun %65 ‘ine 

kemoterapi, %29’una radyoterapi (Evre 1A olan olgulara), %6’sına kemoterapi ile birlikte 

radyoterapi uygulamışlardır. Kemoterapi alan olguların %96’sına klorambusil, vinblastin, 
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prokarbazin ve prednizolon (ChLVPP) dört kür verilmiş ve olguların %95’inde ilk basamak 

tedavilerle tam remisyon elde edilmiştir. Radyoterapiise tutulu alan şeklinde uygulanmıştır. 

Genel ve hastalıksız yaşam hızları arasında, tedavi modalitelerine açısından 

karşılaştırıldıklarında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptamamışlardır. 

                     Belgaumi ve ark. (11) ise beş yaş altı olgularla yaptıkları çalışmada, olguların 

%79’una tek başına kemoterapi, bu olguların %63’üne dört kür ABVD, kalanına COPP 

ve/veya MOPP tedavileri ABVD ile kombine KT uygulamışlardır. Olguların %17’sine ise 

kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış ve tek başına kemoterapi verilen grup ile kombine 

tedavi alan grup arasında genel ve hastalıksız yaşam hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptamamışlardır.  

                     Düşük risk grubu olan hastalarda yapılan çalışmalar, hastalıksız yaşam hızlarında, 

kemoterapi sikluslarının sayısını veya radyasyon dozunu arttırarak iyileşme olmayacağını 

göstermiştir. Bu hastalarda kemoterapi rejimi olarak MOPP ve/veya ABVD, OPPA ya da 

OEPA ve/veya COPP, COPP ve/veya ABVD kombinasyonu kullanılmakta, 2-4 siklus 

kemoterapi ardından, düşük doz tutulu alan radyoterapi verilmektedir. Orta risk grubundaki 

hastalarda, orta yoğunlukta rejimler kullanılmaktadır. Bu grupta COPP ve ABVD (4-6 siklus) 

ile birlikte yine düşük doz tutulu alan radyoterapi veya 6-8 siklus kemoterapi, tek başına 

kullanılabilmektedir. Yüksek risk grubundaki hastalara 6-8 siklus kemoterapi ve ardından 

düşük doz tutulu alan radyoterapi verilmektedir (2,12,42). 

                      Tedavi planı, hastanın yaşı, evresi ve tümör boyutuna göre yapılmaktadır. Riske 

göre tedavi seçimi yapılmalı, radyasyon ve antrasiklin dozlarının düşük düzeylerde tutulmasına 

özen gösterilmelidir. Çocuklarda HL tedavisi, kemoterapi ve tutulu alana düşük doz 

radyoterapidir (20-25 Gy). Standart olan ve merkezimizde de uygulanan tedavi yöntemi, riske 

göre tedavi olup, düşük risk grubundaki hastalarda 2-4 kür COPP ve/veya ABVD, yüksek risk 

grubundaki hastalarda ise altı kür COPP ve/veya ABVD, ardından tutulu alan radyoterapi ile 

kombine tedavidir. Tedavide tek başına kemoterapi uygulanmasının, radyoterapiye ikincil 

büyüme geriliği, tiroid ve kardiyopulmoner disfonksiyon ve malignite gelişimini önlemek gibi 

avantajları vardır. Beş yaş altı olgularda kullanılan ilaçların dozları ve toksik etkileri açısından 

daha da dikkatli olunmalıdır (2,10-13). Çalışmamızda, kemoterapi protokolü seçiminin, beş yaş 

altındaki HL’li olgularda da diğer yaş gruplarında olduğu gibi genel yaşam hızı üzerindeki 

etkisi gösterilemedi ancak hastalıksız yaşam hızını belirlemede önemli olduğu görüldü. 

                      Tedavi sonrası, oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen, yüksek doz 

radyoterapinin geç yan etkileri gözlendikçe, radyoterapi dozu azaltılarak kemoterapi ile 

kombine riske göre tedavilere geçilmeye ve radyoterapi geniş alan yerine tutulu alana 
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verilmeye başlanmıştır (35). Erken evre, düşük risk grubundaki hastalara,2-4 siklus kemoterapi 

ardından lokal hastalık kontrolünü sağlamada azaltılmış dozda RT, ileri evre-yüksek risk 

grubundaki hastalara4-6 siklus kombine kemoterapi ardından RT standart yaklaşım haline 

gelmiştir (8,12,33). Çalışmamızda, radyoterapinin yaşam hızları üzerindeki etkisi 

gösterilememiştir. 

                      Olguların ortanca izlem süresinin,15.7 yıl olduğu saptandı. Yaşam hızı analizleri 

sonucunda; genel yaşam hızı %92.9, hastalıksız yaşam hızı %77.8 idi. Yaşam hızlarının 1990 

ve sonraki yıllarda %90 ve üzerinde olduğu saptanmıştır. Büyükpamukçu ve ark. (8) yapmış 

oldukları çalışmada, genel yaşam hızı %82.5, hastalıksız yaşam hızı ise %59.4, median izlem 

süresini ise 9.96 yıl olarak bildirmişlerdir. Saint Petersburg HL Grubu’nun (60) yapmış olduğu 

çalışmada ise, olguların median izlem süresi 9.6 yıl, genel yaşam hızı %93.3, hastalıksız yaşam 

hızı ise %79.9 saptanmıştır. Çocuk Onkoloji Grubu’nun (68) yapmış olduğu çalışmada, 10 

yıllık median izlem süresi sonunda genel yaşam hızı %92.5, hastalıksız yaşam hızı ise %83.5 

olarak bildirilmiştir. Birleşik Krallık HL Grubu (65), sadece kemoterapi ile tedavi ettiği 

olgularla yaptıkları çalışmada, genel yaşam hızı %98, hastalıksız yaşam hızı ise % 78 

saptanmış ve genel yaşam hızında elde ettikleri bu sonucu, yeni tanı alan ve özellikle düşük 

risk grubunda yer alan küçük yaş grubundaki HL’li hastalarda sadece kemoterapi uygulayarak, 

radyoterapinin uzun dönem etkilerinden kaçınmış olmalarına bağlamışlardır (65). Arya ve ark. 

(13) yaptıkları çalışmada, median izlem süresi dört yıl, genel yaşam hızı %91.5, hastalıksız 

yaşam hızı ise %87.9 olarak bildirilmiştir. Stoneham ve ark. (10) beş yaş altı olgularla yapmış 

oldukları çalışmada ise, genel yaşam hızı 1982-1992 yılları arasında tanı alan olgularda %86, 

1992-2000 yılları arasında tanı alan olgularda ise %100 olarak saptanmıştır. Hastalıksız yaşam 

hızları ise ilk 10 yıllık grup için % 67, ikinci grup için % 89 olarak belirtilmiş ve bu artışı tanı 

ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle açıklamışlardır.Belgaumi ve ark. (11) beş yaş altı 

olgularla yaptıkları çalışmada, beş yıllık genel yaşam hızı %90.4, hastalıksız yaşam hızı ise 

%81.5 olarak saptanmıştır.  

                      Sonuç olarak çalışmamızda, olguların ortanca izlem süresi, literatürde saptanan 

en uzun izlem sürelerinden biridir. Yaşam hızı oranlarını, beş yaş altı olgular ve gelişmiş 

ülkelerde, tüm çocukluk çağı HL’li olgularla yapılan çalışmalar ile karşılaştırdığımızda, bu 

oranların, gelişmiş ülkelerin sonuçları benzer ve yüksek olduğunu belirledik. Ülkemizden ve 

tüm merkezlerden bildirilen yaşam hızlarının, yıllara göre artışı ise sosyoekonomik düzeyin 

artışı ve hastalığın teşhisine yönelik gelişmelerin olmasına bağlandı. 

                      Yaşam hızlarını etkileyen faktörlere baktığımızda; tek değişkenli analizde, 

sedimantasyon yüksekliği ve anemi varlığının daha düşük genel yaşam hızları ile ilişkili 
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olduğunu, önceki yıllarda tanı almış olma, B semptomları varlığı, LDH, sedimantasyon 

yüksekliği, kemoterapi protokolüve ileri evre hastalığın ise daha düşük hastalıksız yaşam 

hızları ile ilişkili olduğu saptandı. Çok değişkenli analizde ise genel yaşam hızları üzerinde 

tedavi almamış olması ve B semptomları varlığının, hastalıksız yaşam hızları üzerinde ise 

önceki yıllarda tanı alma ve B semptomları varlığının prognostik etkisi olduğu belirlendi. 

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, Çocuk Onkoloji Grubu’nun (68) yapmış olduğu 

çalışmada, sadece kemoterapi veya kemoterapi ile birlikte RT almanın genel yaşam hızlarını 

etkilemediğini, kitlevi hastalık, B semptom varlığı ve noduler sklerozan alt tipin daha düşük 

hastalıksız yaşam hızları ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Birleşik Krallık HL Çalışma 

Grubu’nun (65) yaptığı çalışmada, genel ve hastalıksız yaşam hızları üzerinde evre IV hastalık 

ve mediastinal kitle varlığının prognostik etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Friederike ve 

ark (77) yaptıkları çalışmada, genel ve hastalıksız yaşam hızları üzerinde sadece ileri evre (II-

IV) hastalığın prognostik olduğunu saptamışlardır. Arya ve ark.(13) yaptıkları çalışmada ise 

yaşam hızları üzerinde, evre IV hastalık, B semptom varlığı, anemi, dalak ve kemik iliği 

tutulumunun, prognozu olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Beş yaş altı olgularla yapılan 

çalışmalarda genel ve hastalıksız yaşam hızlarını, sadece ileri evre hastalığın etkilediğini 

belirtmişlerdir (10,11). Riske göre tedavide, yaşam hızları üzerinde etkili olan, evre, kitlevi 

hastalık, B semptomu gibi prognostik özelliklerin, risk sınıflamasında kullanılması, 

uygulanacak tedavi seçiminde, tedaviye ikincil komplikasyonların gelişimini önleme ve bu 

sayede yaşam hızlarının yükselmesindeki en önemli etkenlerdir (2,42,48,52). 

                      Olguların %24’ünde relaps görüldü. Relaps olgularının %80’inin erkek, en fazla 

relapsın karışık hücreli HL alt tipinde olduğu, diğer relaps olgularının ise sırasıyla; lenfositten 

zengin, noduler sklerozan ve lenfositten fakiralt tipte olduğu görüldü. Relaps sıklığı, evre I 

hastalarda yüksek bulundu. Relaps zamanlarına bakıldığında; üç olgunun erken relaps, 16 

olgunun intermediate, bir olgunun ise geç relaps olduğu öğrenildi. Relaps olgularının 

%24’ünün izlemde eksitus olduğu öğrenildi. 

                      Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda, relaps sıklığı değişik serilerde %6-15 

arasında değişmekte ve relaps daha çok ileri evre hastalıkta (Evre III-IV) görülmektedir 

(46,60,65,68,77). Gelişmekte olan ülkelerde ise farklı çalışmalarda bildirilen relaps sıklığı 

%11.2-30.4 arasında değişmekte ve relapsın bu ülkelerde de ileri evre olgularda sık 

görüldüğünü belirtilmektedir (41,53,75).Beş yaş altı olgularda; Stoneham ve ark. (10) 

çalışmasında relaps sıklığı %22, en fazla relaps evre I-II olgularda saptanmış, Belgaumi ve ark. 

(11) çalışmasında ise relaps sıklığı %11.5 olarak bildirilmiş ancak evrelere göre dağılımı 

çalışmada belirtilmemiştir. 
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                      Olgularımızdaki relaps sıklığı, gelişmekte olan ülkeler ve beş yaş altı olgularda 

tespit edilen sıklık ile benzerlik göstermektedir. Ancak farklı olarak relaps sıklığı, tüm 

çocukluk çağı HL olgularında ileri evrelerde yüksek bulunmuşken, çalışmamız ve beş yaş altı 

olgular ile yapılan çalışmalarda relaps erken evrelerde daha yüksek oranda saptanmıştır 

(10,11,46,60). 

                      Çalışmamızda %1 oranında ikincil malignite olarak, tiroid papiller karsinomu 

tespit ettik. Kemoterapi ve boyun bölgesine radyoterapi alan bu olgular dışında, ikincil 

malignite saptanmadı. O’Brien ve ark. (69) düşük doz radyasyon tedavisi alan HL’li olgularla 

yapmış oldukları ve median 20.6 yıl izledikleri çalışmada, ikincil malignite oranını % 17, tiroid 

karsinoma oranını ise %4 saptamışlardır. Birleşik Krallık Çocuk Kanser Çalışma Grubu HD82 

(21) çalışmasında, ikincil malignite oranı %7.29, tiroid karsinomu ise %0.002 oranında 

bildirilmiştir. Çocuk Onkoloji Grubu’nun (COG) (68) yapmış olduğu çalışmada, ikincil 

malignite oranının %0.003, gelişen malignitelerin ise iki olguda akut myeloid lösemi, bir 

olguda ise Hodgkin dışı lenfoma olduğunu saptamışlardır. Beş yaş altı olgularla yapılan 

çalışmalarda, bir olguda Hodgkin dışı lenfoma dışında ikincil malignite bildirilmemiştir 

(10,11). Çalışmamızda ve beş yaş altı olgularla yapılan diğer çalışmada da saptandığı üzere, 

ikincil malignite oranı, diğer yaş gruplarına göre düşüktür, bu farkı ise, HL’li olgularda, ikincil 

malignitelerin daha çok tedavi kesiminden üç dekad sonra saptanması ile açıklayabiliriz 

(2,10,12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

1. 1972-2013 yılları arasında merkezimizde 731 HL olgusu tedavi ve takip edilmiş olup, bu 

olguların %14’ü (n=102) beş yaş altındadır. Erkek/kız oranı, tüm çocukluk çağu HL olgularında 

saptanan orana göre daha yüksek bulundu. Tanı yaşı, cinsiyet gibi demografik özelliklerin ya da 

primer tümör yerleşimi gibi klinik özelliklerin tüm grup için genel ve hastalıksız yaşam hızları 

ile ilişkisi gösterilemedi. Önceki yıllarda tanı almış olmanın düşük genel ve hastalıksız yaşam 

hızları ile ilişkili olduğu belirlendi. 

 

2.  B semptomlarının sıklığı literatürde bildirilen tüm çocukluk çağı HL olgularında saptanan 

sıklıktan daha düşük ve beş yaş altı olgular ile yapılan çalışmalarla uyumlu bulundu. Hodgkin 

lenfomanın beş yaş altı grupta daha iyi prognostik özelliklere sahip olduğu ve B semptom 

varlığının, düşük hastalıksız yaşam hızları ile ilişkili olduğu saptandı vebu etki çok değişkenli 

analizde de gösterildi. 

 

3.  Kitlesel lezyon sıklığı, literatürde bildirilen diğer yaş gruplarındaki kitlesel lezyon sıklığına 

göre daha düşük bulundu. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte genel yaşam hızlarını, 

kitlesel lezyon olmayan olgularda daha yüksek bulundu. Bu veri de HL’nin beş yaş altı 

olgularda daha iyi prognostik özelliklerle ilişkili olduğunu göstermektedir.  

 

4.   En sık görülen histopatolojik alt tip %62.3 oranında karışık hücreli (MC) Hodgkin lenfoma 

idi (n=63).Çocukluk çağında ve beş yaş altında, karışık hücreli (MC) alt tip sık olarak 

görülmektedir (olguların yaklaşık 2/3’ü), erken çocukluk döneminde EBV maruziyetinin bu 

sonuca yol açmış olabileceği düşünülmektedir. Histopatolojik alt tipin, yaşam hızları üzerinde 

etkisi saptanmamıştır.  

 

5.   Evrelere göre dağılım incelendiğinde, olguların %75’i erken evre (I-II), %25’iileri evre (III-

IV) olarak saptandı. Evrelere göre yaşam hızları incelendiğinde, genel yaşam hızları arasında 

istatistiksel olarak  anlamlı fark bulunmamakla birlikte, erken evrelerde (I ve II) yaşam hızı daha 

yüksek bulunmuştur. Evrelere göre hastalıksız yaşam hızları karşılaştırıldığında ise fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İleri evre hastalığın, beş yaş altı olgularda da, diğer yaş 

grubundaki HL’li olgularda olduğu gibi, yaşam hızları üzerinde kötü prognostik bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür 
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6.   Uygulanan protokollerin, 59 olguda COPP, 19 olguda ABVD protokolü, 14 olguda ABVD 

ve COPP dönüşümlü ve ilk yıllarda tanı almış olanüç olguda MOPP olduğu, yedi olguda 

kemoterapi kullanılmadığı saptandı. Kemoterapi protokollerine göre hastalıksız yaşam hızları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.02).  

 

7. Radyoterapi alıp almamalarına göre olgular incelendiğinde, %86.3’üneradyoterapi 

uygulandığı. Radyoterapi uygulanan bölgelerin,olguların %67.6’sında tutulu alan, %10.8’inde 

mantle, %1’inde minimantle ve %2 oranında ise mediasten olduğu saptandı. Radyoterapi alıp 

almamalarına göre genel ve hastalıksız yaşam hızları açısından karşılaştırıldıklarında ise 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

 

8.  Tek merkezden 41 yıllık dönemde 102 olgunun ortanca15.7 yıl izlem süresi ile büyük bir seri 

olan grubumuzda, tüm dekadlarda genel ve hastalıksız yaşam hızlarının istikrarlı olarak arttığı 

saptandı. Bu artışı tanı ve tedavideki gelişmelerin, ülke ve merkezimizdeki koşulların 

düzelmesiyle açıklandı. Yaşam hızlarını etkileyen faktörlere baktığımızda; tek değişkenli 

analizde, sedimantasyon yüksekliği ve anemi varlığının daha düşük genel yaşam hızları ile 

ilişkili olduğunu, önceki yıllarda tanı almış olma, B semptomları varlığı, LDH, sedimantasyon 

yüksekliği, kemoterapi protokolü ve ileri evre hastalığın ise daha düşük hastalıksız yaşam hızları 

ile ilişkili olduğu belirlendi.  

 

9. Olguların %24’ünde relaps görüldü. Relaps olgularının %80’inin erkek olduğu, en fazla 

relapsın karışık hücreli HL alt tipinde olduğu, diğer relaps olgularının ise sırasıyla; lenfositten 

zengin, noduler sklerozan ve lenfositten fakir alt tipte olduğu görüldü. Relaps sıklığı, evre I 

hastalarda, beş yaş altı olgular ile yapılan çalışmalara uyumlu olarak yüksekbulundu. 

 

10. Çalışmamızda %1 oranında ikincil malignite olarak, tiroid papiller karsinomu geliştiği 

saptandı. Kemoterapi ve boyun bölgesine radyoterapi alan bu olgular dışında, ikincil malignite 

saptanmadı. 
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