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Kitapçık Hakkında: 

Bu kitapçık hasta ve yakınlarına lenfomalar hakkında bilgi 

sağlayacaktır. Lenfoma vücudun lenfatik sisteminden kaynaklanan 

habis  bir  hastalıktır.  Lenfosit isimli bir tip kan hücresinin habis 

özellik kazanması, sürekli çoğalması ve lenf düğümlerinde kitlelerin 

oluşması ile karakterizedir. Bu hücreler bazı  hastalarda kemik iliğini 

de işgal ederek normal kan hücrelerinin üremesini 

engelleyebilmektedir. 

Bu kitapçıkta  lenfoma  ile tanışmanızı, tanı ve günlük tedavi 

şekillerini algılamanızı hedefledik.   

 

Bağışıklık Sistemi Nedir? 

Dışardan ve içerden onca saldırıya maruz kaldığı halde pek çok kişi 

hayatı boyunca çok önemli bir sorunla karşılaşmadan 

yaşayabilmektedir. Hasta olduklarında da genellikle kısa bir sürede 

kendilerini iyileştirebilmekte ve bu hastalık süreci geçici olmaktadır. 

Dış etkenlerden ve içerden kaynaklanan mutasyonlardan kendimizi 

koruyabilmemiz de ön planda bağışıklık sistemimize bağlıdır. 

Lenfomalar işte bu bağışıklık sisteminde aksamadan kaynaklanan ve 

yine öncelikle bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklardır. Bağışıklık 

sistemi bakteri ve virüs gibi yabancı saldırganları veya oluşan 

anormal hücreleri tanımaya ve yok etmeye karşı programlanmış 

hücre toplulukları ve organların oluşturduğu bir sistemdir (Şekil 1). 

Kısaca vücudu korumak için her an tetikte olan bir orduya 

benzetilebilir. Zararlı mikroorganizmalar veya hücreler yüzeylerinde 

taşıdıkları antijen olarak adlandırılan vücuda  yabancı protein 

yapısındaki maddeler sayesinde bağışıklık sistemi tarafından 

tanınırlar.  
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Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzeyinde de bu antijenleri 

tanıyacak reseptör  olarak adlandırılan yapılar vardır. Bu reseptörler 

anahtar-kilit prensibine göre çalışırlar. Nasıl kilidi ancak doğru 

anahtar açabiliyorsa, özel antijenleri yine o antijene özel bağışıklık 

sistemi hücreleri tanıyabilmektedir. Herhangi bir antijen kendine 

özgül bağışıklık sistemi hücresiyle kilitlendiği anda vücudun bağışıklık 

sistemi aktifleşerek zararlı mikrop veya hücreleri ortadan 

kaldıracak veya hapsedecek işlemler başlatılır.  

 

Lenfatik Sistem Nedir?  

Lenfatik sistem vücudun savunma sisteminin çok önemli bir parçasını 

oluşturur. Vücudu hastalık ve infeksiyonlardan korur ve bağışıklık 

sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Lenfatik sistem aynı kan 

damarları gibi tüm vücudu dolaşan lenf (akkan) damarlarından oluşur. 

Bu lenf damarları içinde akkan adı verilen lenfositlerden zengin bir 



THD Lenfoma                                                       Lenfoma   Hasta Kitapçığı 
 
 

5 

sıvı dolaşır. Vücudu ağ gibi saran bu lenf sisteminde bazı bölgelerde 

lenf düğümü olarak adlandırılan küçük fasulye şeklinde organlar 

bulunur. Lenf düğümleri tepeden tırnağa tüm vücutta bulunur. Lenf 

düğümleri boyunda, koltuk altlarında, göğüs boşluğunda, karın içinde 

ve kasıklarda özellikle topluluklar oluşturmuş şekilde 

yerleşmişlerdir. Yine akciğer, karaciğer, böbrek gibi organların ve 

kan damarlarının etrafında da yoğun olarak  bulunurlar. Sindirim 

sisteminde ise lenfositlerin toplandığı farklı yapılar gelişmiştir. 

Bademcikler ve geniz etleri ile mide ve barsak duvarı da 

lenfositlerden çok zengin yapılardır. İnsan vücudunda 600 kadar lenf 

düğümü olduğu tahmin edilmektedir.  

 

LENFATİK  SİSTEM

Boyun 
ve 

Koltukaltı
Lenf Bezleri

Karın İçi
Ve 

Kasık
Lenf Bezleri

Göğüs Kafesi 
Lenf Bezleri

Lenf 
damarları

Dokulardaki lenf damarlarından lenf bezlerine gelen akım kalbe ulaşır

M CETİN
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Lenfomaların seyri sırasında özellikle tutulan lenf düğümü 
bölgeleri : 1) kulak çevresi, 2) çene çevresi, 3) bademcikler ve geniz 
eti bölgesi, 4) boyunun önü ve arkası, 5) köprücük kemiği altı ve üstü, 
6) koltuk altları, 7) dirsek bölgesi, 8) göğüs içi, 9) karın içi 11) 
kasıklar ve lenf yapısında bir organ olan dalak olarak özetlenebilir.  
Dalakta çok sayıda lenfosit topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar 
habaset özelliği kazanırsa dalağın büyümesine yol açarlar. 
Bağırsakların kendisi de bu lenf dokusu nedeniyle lenfoma başlama 
bölgesi olabilirler. Lenfositler lenf düğümlerinde saklanır ve bu 
akkan damarları aracılığıyla bir bölgeden diğerine sevk edilirler. İnce 
akkan damarcıkları birleşerek ana akkan damarına ve ardından ana 
kan damarına açılırlar ve böylece lenfositler normal kan dolaşımına 
karışırlar (Şekil 2). Bu şekilde lenfositler akkan ve kan damarları 
aracılığıyla tüm vücutta dolaşırlar. Lenf düğümleri akkanın filtre 
edildiği yerlerdir ve bakteri, virus ve diğer zararlı maddeler bu yolla 
vücuttan uzaklaştırılmaktadırlar. Eğer bir lenf düğümü veya lenf 
düğümü grubu tarafından çok fazla mikrop filtre edilmek zorunda 
kalınırsa lenf düğümü şişebilir ve ağrı yapar. Örneğin bir soğuk 
algınlığı durumunda boyundaki veya çene kemiği altındaki lenf 
düğümleri şişip ele gelebilir. Büyümüş lenf düğümlerinin en sık nedeni  
infeksiyonlardır, kanser değildir.  
 
Kanser Nedir?   
Vücudumuz binlerce yapısal ve fiziksel işlevi yerine getirebilmek için 
özelleşmiş milyonlarca hücreden oluşmaktadır. Tüm bu hücreler 
yaşlanıp ölürlerken vücut, hücre sayısını yeterli tutacak şekilde yeni 
hücrelerin yapımını sağlar ve kontrol eder. Hücrelerin çoğalması  
genler aracılığı ile kontrol edilir. Doğduğumuz andan itibaren 
çevremizdeki pek çok mikroorganizma, kirlilik ve zehirli maddeler 
hücre çoğalmasını kontrol eden genleri etkileyebilmektedir..Bu 
tehditler sadece dışarıdan değil kendi içimizden de gelmektedir. 
Hücrelerimiz bölünüp çoğalırken genlerimizde bazen “mutasyon” 
dediğimiz hasarlar gelişebilmekte hücre çoğalması kontrolden 
çıkabilmektedir.. Kanser genellikle anormal hücrelerin vücudun 
savunma mekanizmalarından kurtularak  kontrolsüz bir şekilde 



THD Lenfoma                                                       Lenfoma   Hasta Kitapçığı 
 
 

7 

çoğalması sonucu gelişir. Bu anormal hücreler çok fazla üreyip ur 
veya tümör olarak adlandırdığımız hücre kitleleri ile kütleler 
oluşturabilmektedir. (Şekil 3-4).  
 

Nitritli
Yiyecekler
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Kanser gelişimene yol açan iç ve dış etkenler… 

MCETİN

 x
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Lenfoma Nedir? 

Vücutta pek çok hücre tipi vardır. Normal şartlar altında hücreler 
ihtiyaç olduğunda daha fazla hücre üretmek üzere bölünürler. Bu 
temel prensip sağlığı korumaya yardım eder. Bazen ihtiyaç 
olmamasına rağmen hücreler bölünebilir, bu hücreler birikerek 
“tümör” olarak isimlendirilen dokuyu oluşturur. Tümörler iyi huylu, ya 
da kötü huylu olabilir. Lenfoma, lenfositlerin üretimi sırasında 
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gelişebilen bir hata sonucu anormal lenfositlerin oluşturduğu bir 
kanser türüdür. 

Oluşan bu anormal hücreler iki neden yüzünden vücutta 
birikebilirler:  

1) Bu hücreler normal lenfositlerden daha hızlı çoğalırlar, 
2) Bu hücreler normal lenfositlerden daha uzun yaşarlar.  
Anormal lenfositler de normal lenfositler gibi lenf düğümleri, 

dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalabilirler. Bu akkan 
sisteminden gelişen iki tür kanser vardır. Bunların birisi Hodgkin 
lenfoma diğeri Hodgkin dışı lenfomalar olarak adlandırılmıştır.  
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Hodgkin Lenfoma  

Hodgkin lenfoma adı, 1832 yılında bu hastalığı ilk kez tanımlayan 

İngiliz doktor Thomas Hodgkin’den gelmektedir. Lenfomanın diğer 

tiplerinin hepsi “Hodgkin dışı Lenfoma” olarak isimlendirilir. Hodgkin 

lenfoma olan hastaların lenf bezlerinin mikroskopik incelemesinde 

“Reed Sternberg hücresi” olarak adlandırılan anormal hücrelere 

rastlanır. Reed Sternberg hücrelerini içeren lenfatik doku örneğinde 

ayrıca Hodgkin lenfoma ya ait karakteristik bulgular gereklidir. Bu 

hastalığın tanısında ve tedavisinde hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Hastaların yaklaşık olarak %80’inde tam iyileşme (kür) sağlanabilir. 

Hodgkin lenfomalar iki ana gruba ayrılır.  

1- Nodüler lenfositten zengin tip Hodgkin Lenfoma : Bu tipte cok 

sayıdaki normal lenfositler arasında çok az sayıda Hodgkin 

lenfoma hücresi bulunur. Bu hücreler “popcorn (patlamış 

mısır)’ a benzerler. Bu hücrelerin tümü B lenfosit 

özelliğindedir.  Bu tip hastalık genellikle tek bir bölgede ve 

uzun süreli devam eden bir lenf bezi şişliği şeklinde bulunur. 

Genellikle tek odakta bulunur.  Erken evrede tanı konur ve 

prognoz iyidir. Ancak bu tipte 8-10 yıl içinde Non-Hodgkin 

Büyük B hücreli agresif lenfoma gelişimi seyrek değildir. Tüm 

olguların %5-10’unu oluşturur. Erkeklerde kadınlardan daha sık 

görülür, olgular genellikle 35 yaşın üzerindedir. Erken evrede 

tanı konabilir ve prognoz çok iyidir. 

2- Klasik Tip Hodgkin Lenfoma : Bu tip  kendi içinde 4 ayrı gruba 

ayrılır.  Bu tipte Hücreler B lenfosit kökenli olamlarına rağmen 

genellikle B lenfosit antijenlerini kaybetmişlerdir.  

a- Lenfosit hakim tip 

b- Nodüler Sklerozan tip  

c- Karışık Hücreli (Mixed Cellular ) Tip  

d- Lenfositten Fakir tip 

 



THD Lenfoma                                                       Lenfoma   Hasta Kitapçığı 
 
 

10 

Lenfositten Zengin Tip : Hodgkin Lenfomanın bu tipinde lenf 

bezinde bulunan lenfositlerin çoğu normaldir (kanseröz değildir). 

Tipik Reed-Sternberg hücreleri kolayca görülmez. Anormal hücreler 

bazen  hücreler olarak tanımlanır,  

Nodüler Sklerozan Tip : Hodgkin Lenfomanın bu tipinde tutulan lenf 

bezlerinde normal hücreler, Reed-Sternberg hücreleri ve belirgin 

fibroz dokunun bir karışımı vardır. Tüm Hodgkin Hastalarının Avrupa 

ve ABD de  %60-75’ini oluştururken ülkemizde biraz daha az 

görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Ergenlik 

çağında ve genç erişkinlerde sıktır. Hastaların çoğunda tedavi ile 

tam iyileşme sağlanabilir.  

Mikst Sellüler Tip : Hodgkin Lenfomanın bu tipinde tutulan lenf bezi 

çok sayıda Reed-Sternberg hücresi içerir. Batı da  Tüm Hodgkin 

Hastalarının %5-15’ini oluşturur. Ülkemizde sağlık kontrolerinin daha 

seyrek olması nedeniyle Hodgkin lenfomalı hastaların çoğu geç 

evrede hekime başvurmaktadır. Çoğunlukla ileri yaştaki erişkinlerde 

görülür. Bu tipin tanısı konulduğunda hastalık genellikle ileri 

evrededir. 

Lenfositten Fakir Tip : Hodgkin Lenfomanın bu tipinde ya sadece 

birkaç adet lenfosit vardır ya da tümör hücreleriyle doludur. Tüm 

olguların %5’inden azını oluşturur, genellikle hastalık yaygın hale 

gelene kadar tanı konulamaz. 

 

Hodgkin Dışı Lenfomalar  

Hodgkin dışı lenfoma (HDL) lenfatik sistemden gelişen diğer bir 

kanser türüdür. Hodgkin Lenfomanın dışında kalan tüm lenfomalar bu 

grubun içine girer. Amerika Birleşik Devletlerinde Hodgkin 

lenfomandan daha sık görülür, tüm kanserlerin yaklaşık olarak %5’ini 

oluşturur,.  

Kendi içinde farklı doku özellikleri ve farklı klinik seyirleri söz 

konusudur. Bu farklılık ve hastalığın seyrini etkileyen bazı faktörler 
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(prognostik faktörler diye söz edilir) hastadan hastaya değişik 

olacağından hastalığın gidişini önceden belirlemek güçtür. 

HDL sınıflamasına yönelik çok sayıda çalışma vardır: Rappaport 

sınıflaması, Lukes-Collins sınıflaması, the International Working 

Formulation, the Revised European American Classification (REAL), 

World Health Organisation (WHO) tarih sırasına göre sınıflamaların 

isimlerini yansıtmaktadır. 

Patolojik alt tip, hastalığın evresi ve immünfenotipleme sonuçları 

prognozu (hastalığın seyri) ve tedaviye yanıtı önemli derecede 

etkiler.  

Düşük dereceli lenfomalar, tüm HDL’lerin 1/3’ünü oluşturur. 

Folliküler lenfomalar orta ya da ileri yaşta görülür. Yavaş büyüyen, 

sessiz gidişli lenf bezleri vardır. Olguların %75’inden fazlasında tanı 

sırasında hastalık yaygındır ve %50’sinden fazlasında da kemik iliği 

tutulumu vardır. Hastalığı “tam kür” olarak tedavi etmek mümkün 

değildir.  

Orta dereceli lenfomalar, düşük ve yüksek dereceli tümörlerin 

özelliklerini taşırlar. Çoğu B-hücre özelliği taşır. Tedavi yaklaşımı 

yüksek dereceli lenfomalarda olduğu gibidir.    

Yüksek dereceli lenfomalar, çok hızlı büyüyen tümörlerdir. Tedavi 

edilmediğinde prognoz kötüdür.  

Prognozu olumsuz etkileyen faktörler : T hücreli lenfomalı 

hastalarda genellikle klinik seyir B hücreli olan tipten daha kötüdür, 

ancak son zamanlarda uygulanan yoğun tedavi programlarının 

sonuçları bu farkı azaltabilir. Tümör kitlesinin büyük (çapı >10 cm) ve 

lenf düğümü dışında ikiden fazla hastalık bölgesi olması prognozu 

olumsuz etkileyen faktörlerdir.  

Son zamanlarda, klinik seyir hakkında bilgi verici olan İnternasyonal 

Prognostik İndeks (IPI) değeri tanımlanmıştır . Bu indeks hasta 

yaşı,hastalığın ne kadar yaygın olduğu,hastanın performansı,lenf 

düğümü dışında (ekstalenfatik)tutulum olup olmaması ve serumda 
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bakılan LDH olarak adlandırılan testin normal veya yüksek olması 

dikkate alınarak hastalığın nasıl seyredeceği belirlenebilmektedir. 

 

 

Hodgkin Lenfoma Ve Hodgkin Dışı Lenfoma Nasıl Gelişir? 

Lenfoma genellikle lenf bezlerinde büyüme ile ortaya çıkar. Lenf 

dokusundan çıkan anormal lenfositler lenfatik damarlar içinde 

dolaşabilmektedir. Bu nedenle  lenfoma bu anormal lenfositlerin 

çoğalabildiği her dokudan kaynaklanabilmektedir. Tek bir lenf 

bezinde, lenf bezi grubunda ya da kemik iliği ve dalak gibi lenfatik 

sistemin diğer bölümlerinde veya lenf dokusu dışında (beyin 

lenfoması gibi) lenfoma oluşabilir. 

Hodgkin lenfoma bir lenf bezinden komşu lenf bezine yayılma 

eğilimindedir. Ateş, terleme ve kilo kaybı olarak isimlendirilen “B” 

belirtileri HDL’da Hodgkin lenfomaya göre daha seyrektir ve 

genellikle klinik seyri etkilemez. HDL’da organ tutulumu daha 

yaygındır, kemik iliği hatta kanda anormal hücreler dolaşıyor  

olabilir.  

 

 

Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfomanın Görülme Sıklığı Nedir? 

Hodgkin lenfoma sık bir kanser türü değildir. Tüm kanserlerin 

%1’inden azını oluşturur. 2000 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde sadece 7400 yeni olgu bildirilmiştir. Hodgkin lenfoma 

genç erişkinlerde daha sık olarak görülmektedir. Yaş olarak 16 - 34 

yaşlarında en fazla görülür. Ayrıca daha yaşlarda, özellikle 55 yaşın 

üzerindeki hastalarda da hastalık gelişebilir.  

HDL ABD’de kadınlarda tüm kanserlerin %3, erkeklerde %5’ 

ini teşkil etmektedir. 2001 yılında yeni 56.200 olgu bildirilmiştir ve 

en hızlı olarak artan kanser türüdür. Bu artışın nedeni 

bilinmemektedir. 
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Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomanın Sebebi Nedir? 

Lenfomaların kesin sebepleri bilinmemektedir. Şu andaki bilgilerimiz 

bir hastada lenfoma oluşurken diğerinde neden oluşmadığını 

açıklamaya yeterli değildir. Lenfomaların travma ile ilgisinin 

olmadığını ve bir hastadan diğerine temas yoluyla bulaşmadığını 

biliyoruz. 

Lenfomaların gelişmesinde rol oynayan, “risk faktörleri” olarak 

isimlendirilen birkaç etken tespit edilmiştir. Ancak, bu risk 

faktörlerinden bir ya da birkaçını birden taşıyan insanlarda lenfoma 

görülmeme olasılığı da vardır. Tanı konulan hastaların çoğunda risk 

faktörleri belirlenememektedir. 

Yaş/Cinsiyet: Hodgkin lenfoma en sık olarak 16-34 yaş arasındaki ve 

55 yaşın üzerindeki erişkinlerde görülür. Erkeklerde kadınlardan 

daha sıktır. HDL alt tipleri olan bir hastalıktır yaş ve cinsiyet 

dağılımı her tipe göre değişkendir.  

Aile Hikayesi: Ailesinde Hodgkin lenfoma olan bireylerde hastalık 

gelişme olasılığı normal popülasyondan birkaç kat daha fazladır. 

Virüsler: Örneğin Epstein-Barr virüsü ile enfekte olan kişilerde 

(Enfeksiyöz mononükleoz etkenidir) Burkitt lenfoma, nakil sonrası 

lenfomalar, santral sinir sistemi lenfomaları, ve nazal tip lenf 

düğümü dışı NK/T hücreli lenfomalar ortaya çıkmakta, Hepatit C 

virüsü ile lenfoplazmasitik lenfoma, HIV ile infekte hastalarda 

Burkitt lenfoma ya da diffüz büyük B hücreli lenfoma, İnsan Herpes 

virüs 8 infeksiyonu ile primer effüzyon lenfoması, mültisentrik 

Castleman hastalığı, HTLV-1 ile erişkin T hücreli lösemi/lenfoma 

gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Helikobakter pilori adlı bakteri 

ise midede önce gastrit adi verilen tabloya, daha sonra düşük 

dereceli MALT lenfomaya neden olabilmektedir.  

Diğer ortaya çıkışı etkileyen faktörler beslenme, radyasyon, tarım 

ilaçları kullanımı, çözücüler (solvent), saç boyaları, petrol ürünleri vb 

olarak sayılabilir. 
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Lenfomada hastaların hangi şikayetleri olur?  

 İlk şikayet çoğu kez boyunda ortaya çıkan ağrısız bir şişliğin 

farkedilmesi şeklindedir. Hodgkin lenfomada bu şişlik özellikle solda 

köprücük kemiği üzerinde yerleşimlidir. Koltuk altı ve kasıktaki lenf 

düğümü bölgelerinde de büyüme olabilir. Az sayıda hastada ise    lenf 

düğümü büyümesinin yaygın olduğu görülür.  Göğüs kafesi içinde veya 

karın boşluğu içindeki lenf düğümlerinde de büyüme olabilir. Bunlar 

bası nedeni olacak büyük kitleler oluşturuyorsa  nefes darlığı, yüzde 

ve boyunda şişme ya da karında şişlik, ele gelen kitle, karın ağrısı 

olması gibi şikayetlere yol açarlar. Fizik muayenede karaciğer ya da 

dalak büyüklüğü saptanabilir. Hastalık lenf düğümü dışındaki dokuları 

da tutabilir. Akciğer, karaciğer, kemik, kemik iliği en sık lenf düğümü 

dışı tutulum yerleridir. Lenf düğümü dışı tutulum olması ekstranodal 

hastalık olarak adlandırılır. Başlangıçta vakaların % 5- 10’unda 

ekstranodal tutulum olabilir.  Hastaların bir kısmında lenfomaya 

bağlı olarak ortaya çıkan ve sistemik semptomlar (bunlara “B” 

semptomları da denmektedir) olarak değerlendirilen bulgular olabilir. 

Bunlar ateş, gece terlemesi, son 6 ayda vücut ağırlığının % 10’undan 

fazla kilo kaybı olmasıdır. Ateşin nedeni bir infeksiyon değildir. 

Sistemik semptomlar bu hastalıklara özgü değildir. Hodgkin 

lenfomada kaşıntı da olabilir. Hodgkin lenfomada hasta alkol alınca 

büyümüş lenf düğümlerinde ağrı olduğunun ifade edebilir. 

Bademciklerin tutulumu Hodgkin dışı lenfomada daha sık olmaktadır. 

Lenfomalı hastaların az bir kısmında fizik muayenede büyümüş bir 

lenfadenomegali bulunmaz. 
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Lenfomaların Tanısı 

Lenfoma tanısı koymak için mutlaka tutulmuş bölgeden biyopsi 

yapmak gerekir. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Bu 

nedenle lenf düğümü büyümesi olan hastalarda lenf düğümünün 

cerrahi olarak çıkarılması ve histopatolojik tetkikinin yapılması 

gereklidir. Çıkarılacak lenf düğümü hekimin uygun gördüğü bölgede 

ve tetkik için uygun büyüklükte olmalıdır. Tanı için gerekirse biyopsi 

tekrar alınmalıdır. Fizik muayenede lenf düğümü ele gelmeyen 

hastalarda göğüs boşluğu içinde ya da karın içinde büyümüş lenf 

düğümleri olduğu radyolojik tetkiklerle gösterilirse  genel anestezi 

altında göğüs boşluğu ya da batın içine ulaşılarak lenf düğümü 

biyopsisi yapılması gerekebilir. Lenfoma tanısı konan her hastaya 

mutlaka hastalığın evresini belirlemek için kemik iliği biyopsisi de 

yapılmalıdır.  Hastalığın kemik iliği tutulumunun olup olmadığının 

belirlenmesi uygun tedavi şeklini kararlaştırmada yol göstericidir.  

Hastalığın yaygınlığını belirlemek için farklı muayene ve testlerin 

yapılması gereklidir. Klinik değerlendirme bir Hematolog (kan 

hastalıklarını tedavi eden hekim) veya Onkolog ( kanser uzmanı) 

tarafından yapılmalıdır. Hastalığın hikayesi, fizik muayene bulguları, 

görüntüleme ve laboratuar bulguları değerlendirilerek remisyon veya 

iyileşme sağlayacak en iyi tedavi planlanmalıdır. 

Hastalığın bulguları lenf düğümünde ağrısız büyüme, ateş, gece 

terlemesi, açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntı olabilir. Hastalığın en sık 

bulgusu boyun ve koltuk altında ağrısız  olarak büyümüş lenf 

düğümünün ele gelmesidir. Bazen ateş, terleme, kilo kaybı, kaşıntı 

şikayeti başvuru nedenidir. Bu nonspesifik şikayetleri olan pek çok 
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kişi lenfoma değildir. Ancak bir hekime başvurarak altta yatan 

nedeni ortaya koymak gereklidir.  

Hastada lenfoma düşündüren bulgular varsa detaylı ve tam fizik 

muayene yapılmalıdır. Bu muayenede boyun, koltuk altı ve kasıklarda 

büyümüş lenf düğümleri olup olmadığı muayene edilmeli, her hastada 

mutlaka bademcikler de kontrol edilmelidir. Karın ve göğüs 

muayenesi yapılmalıdır. Eğer lenfoma şüphesi varsa tanıyı 

doğrulamak için bazı testlerin yapılması gerekir. Bu amaçla biyopsi, 

kan testleri, görüntüleme, kemik iliği muayenesi, gerekirse sinir 

sistemi ile ilgili muayene ve tetkikler yapılmalıdır.  

Biyopsi : Biyopsi kanser şüphesi olan alandan doku parçası alınması 

işlemidir. Biyopsiler lokal anestezi yapıldıktan sonra bir iğne ile 

küçük bir doku parçası alınarak yapılabilir.  Ancak bu yöntemle bazen 

tanı için yeterli materyel alınamayabilir. Bu nedenle tercihan açık 

biyopsi (cerrahi biyopsi) yapılır. Lokal anestezi ile biyopsi 

yapılabileceği gibi bazen genel anestezi verilmesi de gerekebilir. 

Karın içinde bir patoloji varsa laparoskopi veya laparatomi denilen 

cerrahi yöntemlerle karın içindeki şüpheli bölgeden parça almak 

gerekir. Çıkarılan doku örnekleri Patolog (patoloji uzmanı) tarafından 

değerlendirilir.  

Görüntüleme (Şekil 5): Anestezi gerektirmeyen çoğu kez ağrısız bir 

işlemdir. Direkt röntgen grafileri; boyun, toraks, batın ve/veya 

pelvis bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki çekilmelidir. Magnetik 

rezonans görüntüleme (MRG) özellikle beyin ve omurilik tutulumu 

düşünülüyorsa  planlanmalıdır. Lenfanjiografi günümüzde çok sık 

kullanılmayan bir yöntem olup, lenfatik sistemin radyolojik olarak 

değerlendirilmesidir. Galyum scan radyoaktif galyumun bazı 

tümörlerde biriken bir madde olmasından yararlanılarak lenfomada 
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kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tedavi öncesi patolojik 

tutulum varsa tedavi sonrası galyum scan tekrarlanmalıdır. Tedaviye 

cevabı olan olgularda tümörün ortadan kalktığını veya inaktif 

olduğunu gösterir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) sadece 

kanserli bölgeyi gösteren bir ileri teknoloji ürünüdür. Hekim bu 

yöntemi diğer görüntüleme yöntemlerine avantaj oluşturacağını 

düşündüğü hastalara önerebilir. 

Kan sayımı: Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları (trombosit)  denen 

farklı kan hücrelerinin sayısının ve görünümünün değerlendirilmesi 

gerekir. Bu hücrelerde bir bozukluk olması bazen lenfomanın ilk 

bulgusu olabilir.  

Biokimyasal tetkikler: Tümörün karaciğer, böbrek veya vücudun 

diğer kısımları etkilediğini  göstermede yararlı olur.  

Kemik iliği muayenesi: Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan bir 

madde olup vücuttaki akyuvar, alyuvar ve kan pulcuklarının yapıldığı 

yerdir. (Alyuvarlar dokulara oksijen taşınmasında rol oynar; 

akyuvarlar infeksiyondan korur; kan pulcukları ise kanamanın 

durdurulmasına yardım eder). Kemik iliğinin hastalıktan etkilendiğini 

göstermek amacıyla  kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır. Lokal anestezi 

ile deri, derialtı dokusu ve kemik yüzeyi uyuşturulduktan sonra iğne 

kemik iliği içine girer. İşlem kalçadan yapılır. Hasta ilik materyeli 

çekilirken ağrı hissedebilir.  

Santral sinir sistemi muayenesi: Lenfoma  bazen sinir sistemine 

yayılabilir. Bu oluştuğu zaman omurilik ve beyinde bulunan beyin 

omurilik sıvısında anormallik olabilir, bu sıvıda kanser hücreleri 

saptanabilir. Bunu belirlemek için hekim bel bölgesinden ince bir iğne 

ile lomber ponksiyon yaparak beyin omurilik sıvısı almayı önerebilir. 
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Az bir miktar sıvı bu inceleme için  yeterlidir. Bu sıvının  kimyasal 

yapısı ve hücre sayısı değerlendirilir. 

Gerekli diğer testler: Ekokardiografi ve bazı radyonüklid testler 

kalb ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için gerekebilir. 

 

 
 

Tanı sonrası yaklaşım 

1) Hastalığın vücuttaki yaygınlığına yani “evre”sine göre 

tedavi seçenekleri belirlenecektir.  

2) Verilecek tedavilerin yan etki olasılıklarını önceden 

kestirmek ve takip etmek için organların işlev durumunu 

gösteren temel bilgilerin edinilmesi gereklidir. 

Doktorunuz hastalığınızın en iyi şekilde tedavisi için bu testlerden 

birkaçını ya da hepsini kullanacaktır. 

 

Lenfomaların Evrelendirilmesi   
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Evre I (erken hastalık): Bir lenf düğümü ya da lenfoid yapı 

tutulumu (dalak, timus v.b.) ya da lenf bezi dışında bir alan 

tutulmuştur. 

Evre II (lokal olarak yayılmış hastalık): Kanser diyaframın (göğüs 

ve karın boşluğunu birbirinden ayıran solunum kasıdır) bir tarafında 

iki ya da daha fazla lenf düğümünü tutmuştur ya da kanser bir lenf 

düğümü tutulumuna ilave olarak yanındaki alanda veya dokudadır.  

Evre III (ilerlemiş hastalık): Hastalık diyaframın hem altındaki 

hem de üstündeki lenf düğümlerini tutmuştur. 

Evre IV (yaygın hastalık): Lenfoma lenf düğümü ya da lenfoid doku 

dışı uzak tutulum yapmıştır. Kemik, kemik iliği, cilt ya da diğer 

organlardan bir veya daha fazlası tutulmuştur. 

 

 
 

Lenfomalarda Tedavi 

Tedavide amaç hastalığı yok etmektir; ancak bu yaklaşım her hasta 

için en uygun tedavi şeklinin bulunması yaklaşımını da kapsar. 

Evrelendirme ile hastalığın yaygınlığı belirlenir. Hastalığın 

yaygınlığına göre değişmek üzere tedavi tipi tek başına ışın tedavisi 

(radyoterapi), ışın tedavisi ile birlikte ilaç tedavisi 

(radyoterapi+kemoterapi) ya da tek başına ilaç tedavisinden 
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(kemoterapi) oluşmaktadır. Son yıllarda erken evre HL’da  tek başına 

ışın tedavisi vermek yerine kısa kemoterapi yapmak ve buna ek 

olarak geniş bir alana değil, sadece tutulmuş lenf bölgesine ışın 

yapılarak tedavi etmek daha yaygın kabul gören tedavi 

şekillerindendir. 

Işın tedavisi (radyoterapi): Evrelendirme sırasında tespit edilmiş 

hastalığın bulunduğu alanlara ya da daha geniş alanlara radyoterapi 

verilmektedir. Hodgkin lenfoması çevre lenf düğümlerine yayılma 

eğilimi olan bir hastalıktır. Geniş alanlara radyoterapi verilmesi 

hasta lenf düğümü dışında komşu lenf düğümlerine de etki 

yapmaktadır.  

Radyoterapi sırasında hastalığın olmadığı bazı organlar örneğin 

akciğer ya da karaciğerin korunması için önlem alınmaktadır.  

Kemoterapi: Verilen ilaçlar ayırt etmeksizin hızla çoğalan tüm 

hücreleri, ki bunların içine lenfoma hücreleri de girmektedir, değişik 

mekanizmalarla öldürmektedir. Bu tedavi şekli halk arasında 

kemoterapi olarak bilinmektedir. 

Tek başına kemoterapi genellikle hastalık yaygın tutulum 

gösterdiğinde ise seçilen tedavi şeklidir. 

Bu histoloji dışında tanı alan hastalarda tedavi yaklaşımı hastalığın 

kemoterapi ya da kemoterapi ve radyoterapinin birlikte verilmesidir. 

Bu durumda hastalığın yaygınlığına göre kemoterapi veriliş sayısı 

değişecektir.  

 

Hodgkin lenfoma’da en uygun tedavi şekli 

Erken evre: Nodüler lenfositten zengin Hodgkin hastalığı: Yeni 

tanımlanmış bir hastalıktır. Klasik bilinen Hodgkin lenfoma’dan 

farklıdır. Biyopsi dokusu özellikle küçük lenfositlerden zengin olup 

Reed-Sternberg hücrelerine nadiren rastlanır. Dokuda nodüler 

büyüme özelliği vardır. Bu grup hastada klinik seyir diğer Hodgkin 

lenfoma’dan farklıdır. Hodgkin lenfoma grubu içerisinde < %5’i 

oluşturur. Hodgkin dışı lenfoma ile ilişkili bazı bulguları vardır. 
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Bunların başında  B lenfositlerin  klonal çoğalması gösterilebilir. 

Tedavisi tartışmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı hekimler 

lenfositten zengin Hodgkin lenfomada eğer kilo kaybı, terleme ve 

ateşten oluşan ve “B” semptomları olarak isimlendirilen belirtilerden 

herhangi biri yoksa sadece tutulmuş alana radyoterapi verilmesini, 

yaygın hastalık halinde ise klasik Hodgkin lenfoma gibi tedavi etmeyi 

yeğlemektedirler. Tedavi ile birlikte %80’i aşan hastalıksız yaşam 

tanımlanmıştır. 

 

Kemoterapi ile birlikte radyoterapi: İleri evre Hodgkin lenfoma ve 

büyük kitle yapmış lenf düğümü büyümesine sahip Hodgkin lenfomalı 

hastalarda radyoterapinin yeri hekimler ve merkezler arası henüz 

tartışmalıdır. Işınlama hastalığın lokal kontrolünü artırırken uzun 

vadede istenmeyen etkiler sıklığı da (Tablo 5) artmaktadır. Bu 

özellikle kalp hastalığı ve ikinci kanser gelişimine sebep olma 

açısından dikkat çekici olmaktadır.  

Sonuç olarak Hodgkin lenfomada ABVD (Adriamisin veya 
Doksorubisin-Bleomisin-Vinkristin-Prednizolon) standart tedavi 
yaklaşımını oluşturmaktadır.  Bu tedavi ile “B” belirtileri yok ise uzun 

süreli sağkalım olasılığı >%75, “B” belirtileri olan hastalarda ise %50 

– 70 düzeyindedir. Bu tedavi ile görülen önemli ve ciddi bir yan etki 

akciğer hasarıdır. İkinci önemli istenmeyen etki ise ikinci bir kanser 

gelişmesidir. Bu durum özellikle radyoterapi de uygulanmış grupta 

daha sıktır.  

Bugüne kadar ABVD’den daha üstün tedavi şekli olarak bir Alman 

çalışmasında kullanılmış BEACOPP tedavi şekli bilinmektedir. Ancak 

bu tedavi şekli kemoterapiyi takiben radyoterapi verilmesini de 

kapsayabilmektedir. Uygulanması nisbeten zor olan bu  tedavi şekli, 

kısırlık  ve ikinci kanser gelişimi riski ile birlikte olduğundan yüksek 

risk faktörlerine sahip hastalarda tercih edilebilir. 
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Yaşlı Hastalar: Tedavi kararı verilirken hastanın yaşı önemlidir. 

Örneğin MOPP/ABV tedavileri ya da BEACOPP tedavileri > 60 yaş 

üzerinde verilmemektedir. Yaşlı hastalarda doksorubisin ve 

bleomisin toplam dozu çeşitli istenmeyen etkiler açısından önem 

taşımaktadır. Yaşlı hastalarda ileri evre belirtilerine sahip hastalık 

gelişmesi daha olasıdır. Ancak kitleler yapmış lenf düğümü büyümesi 

nadirdir.  

Kitle Yapmış Hastalık Durumu: Bugün için Hodgkin lenfomalı 

hastalarda uluslararası çalışmalarda başlıca konu kitle yapmış lenf 

düğümlerine sahip hastaların tedavisidir. Günümüzde büyük kitlesi 

kemoterapi ile tamamen yok olmuş hastalarda ilave radyoterapiye 

gerek kalmadığı görüşü hakimdir. 

Nüks Sonrası Tedavi: Nüks etmiş Hodgkin lenfomalı hastalarda ilk 

tedavi sadece radyoterapi ise hastalığın kemoterapi ile tamamen 

düzelmesi çok yüksek olasılıkla mümkündür. Düzenli uygulanmış 

kemoterapi sonrası nüks durumunda ise ilk tedavi sonrası remisyon 

kısa sürmüş ise nüks sırası verilen tedavi başarısı da düşük olacaktır. 

Ancak nüks geç ortaya çıkmış ise yüksek doz kemoterapiyi takiben 

transplantasyon ile sürekli remisyon elde edilebilmektedir. Nüks 

sırasında remisyonu yeniden elde etmek için verilen tedavilere 

yanıtsız kalan olgularda transplantasyon sonuçları da olumlu değildir. 

Yanıt değerlendirilmesi: Dört kür sonrası ve kemoterapi veya 

kemoradyoterapinin son kez verilmesini izleyerek fizik muayene, tam 

kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, alkalen fosfataz, 

albumin ve LDH dahil kan biyokimyası bulguları ve tedavi öncesi 

anormal olan bazı radyolojik testlerin (karın  ve  göğüs bilgisayarlı 

tomografisi) tekrarına dayanır.   

İzlem: Genellikle ilk yıl 3 ayda bir, sonraki 3 yıl 6 ayda bir, daha 

sonra yıllık muayene, kan analizleri  BT’lerle  hastalar takip edilir. 

Yeniden tedavi planlanan hastalarda yukarıda belirtilen testlerin 

hepsi yinelenir. 
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Bilgisayarlı tomografi ile izleme: Hastalığın tedaviye yanıtı ve 

tedaviye rağmen hastalık kalıntısı varsa bir sonraki tedaviler sonrası 

akıbeti açısından tomografi gereklidir. 

Boyun / göğüs kafesi bölgesine bölgesine radyoterapi uygulanmış 

hastalarda 1, 2. yıllarda ve en az 5. yıl tiroid işlevleri kan 

incelemeleri ile (TSH) değerlendirilir.  

Menapoz öncesi dönemde, özellikle 25 yaş altında, göğüs kafesine 

radyoterapi alan kadınlar, klinik bulgularla ve 40 – 50 yaşından sonra 

mamografiyle ikincil meme kanseri gelişimi için taranır. Bu hastalara 

sigara içmemeleri önerilir. 

Göğüs kafesine radyoterapi aynı zamanda koroner arter hastalığını 

hızlandırır. Bu nedenle koroner arter hastalığı riskini azaltıcı 

yaklaşım (sigara içmenin önlenmesi, kolesterol düzeyinin düşük 

tutulması gibi) önerilmelidir. 

 

Hodgkin Dışı Lenfomada Tedavi Yaklaşımları Nelerdir? 

Tedavi kararı birden çok bulgunun değerlendirilmesi ile verilir. 

Lenfomanın tipi: Doku örneklerinin patoloji raporlarında Hodgkin dışı 

lenfoma tanısı Dünya Sağlık Örgütünün sınıflaması ile birlikte 

verilmektedir. Tedavi planı hastalığı yok etmeye yönelik olup, 

patolojik sınıflama ve hastalığın seyrini etkileyen bazı faktörler 

tedavi öncesi belirlenmelidir. Bu amaçla tam kan sayımı, LDH, ve ürik 

asit dahil rutin kan biyokimyası, HIV, hepatit B ve hepatit C 

taraması yapılır. B hücreli lenfomalarda protein elektroforezi de 

önerilir. 

Lenfoma evresi: Hastalığın yaygınlığı ve tedavi sonrası izlemde önem 

taşır. 

Lenfoma hücre tipi: Lenfomayı oluşturan lenfoid hücre tipi T 

lenfositleri, B lenfositleri, ya da doğal katil hücreleri olarak 

isimlendirilen hücreler olabilir. Bu hücrelerin tipi patologlarca 

yapılan çeşitli özel boya yöntemleri ile belirlenir. Hücre tipi klinik 

seyre etkilidir. 
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Lenf düğümü dışı tutulum: Beyin, karaciğer ya da kemikler lenf 

düğümü tutulumu ile birlikte ya da lenf düğümü tutulumu olmaksızın 

lenfoma hücreleri tarafından işgal edilebilir. 

Yaş: İleri yaş (60 yaş) ve birlikte kullanılan diğer ilaçlar tedavi 

seyrini etkilemektedir. 

 

Tedavide hedef tüm habis hücrelerin öldürülmesi ve hastalığın diğer 
belirtilerinin de ortadan kalkmasını kapsar. Bu durum tam remisyon 
olarak isimlendirilir.  
 

Kemoterapi: Lenfoma tedavisinde tam remisyon elde edilebilmesi 

amacıyla değişik ilaçlar kullanımdadır. Bu ilaçların bazıları 

kemoterapi başlığı altında ele alınabilir. Lenfomanın sınıfına göre 

değişmek üzere genellikle birden çok ilacın birlikte verilmesini 

kapsar.Kemoterapi şemalarının kısa yazılışlarında genelde her harf 

bir ilacı temsil eder. 

Kortikosteroidler: Bazı ilaçlar ise habis hastalıklar dışında çok 

sayıda hastalıkta da kullanılan kortizon hormonu içeren ilaçlardır.  

Monoklonal antikor tedavisi: Hodgkin dışı lenfomada bazı tiplerinde 

hücrelerin yüzeyinde bulunan birtakım moleküllere bağlanan ve bu 

sayede o hücrenin ölümüne yol açan, yani hedef hücreye özgün  

tedavi şekilleridir. 

Saldırgan Tip Lenfomada Tedavi: Tüm evrelerde standart tedavi 

birden çok ilacın bir arada verilmesi ile oluşan çeşitli protokollerin 

önceden belirlenmiş sayıda verilmesidir. Genellikle 21 günde bir 

olmak üzere 6-(8) kür CHOP isimli tedavi şeması ya da eşdeğer 

dozda antrasiklin içeren bir şema verilir. Düşük ve orta risk hastalar 

için, en az toplam 6 kür olmak üzere tam yanıt sonrası 2 kür daha 

kemoterapiyle tedavi mümkün olabilir. Kitle yapmış lenf düğümü 

tutulumu olan olgularda kitlesel hastalık bölgelerine eğer kemoterapi 

sonrası sebat eden hastalıklı lenf bezi var ise, pekiştirme tedavisi 

olarak radyoterapi uygulanır. 
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Evre I-II hastalarda 3-4 kür CHOP ardından tutulmuş alan 

radyoterapi seçeneği de tam düzelme sağlayan bir tedavi 

seçeneğidir. 

Yanıt değerlendirilmesi: İki ile 4 kür sonrası ve son CHOP veya 

CHOP + radyoterapi sonrası ve ayrıca yeterli yanıtta şüphe olduğu 

durumlarda fizik muayene ve uygun radyolojik görüntüleme yapılır. 

Tedavi öncesi patolojik olan kemik iliği aspirasyonu/ biyopsi veya 

spinal inceleme bulguları tedavi sonunda yinelenir. 

Yetersiz yanıtlı veya yanıtsız hastalar erken kurtarma tedavileri 

açısından değerlendirilir. 

İzleme: İlk 2 yıl 3 ayda bir, sonraki 3 yıl 6 ayda bir, daha sonraki 

dönemde ise yılda bir ikincil tümör gelişimi göz önüne alınarak hikaye 

alınır. Fizik muayene yapılır. Hastalık nüksü durumunda kök hücre 

desteği ile yüksek doz tedavi planlanır. Bu amaçla tam düzelme şansı 

olan yüksek riskli hastaların daha sık kontrolü gerekir. 

Tam kan ve LDH değerlerine 3, 6, 12 ve 24. aylarda bakılır, daha 

sonraki dönemde ise şüpheli belirti veya klinik bulguları 

değerlendirmek için gerektiğinde ve ileri tedavi almaya uygun 

hastalarda bakılır. 

Boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış hastalarda tiroid işlev 

bozukluğunu değerlendirmek için 1, 2.yıllarda ve en az 5 yıl TSH 

bakılmalıdır. 

Menapoz öncesi kadınlarda, özellikle 25 yaş altında göğüs kafesine 

radyoterapi almış olan kadınlar ikincil meme kanseri gelişim için 

klinik bulgularla ve 40-50 yaş sonrası mamografiyle taranmalıdır. 

Tedavi bitiminden sonraki 6, 12 ve 24. aylarda en az yeterli olan 

radyolojik inceleme ve hastalığın yeri itibarıyla gerekli olduğunda 

bilgisayarlı tomografi yapılır. 

 

Yavaş Seyirli Hodgkin Dışı Lenfomada Tedavi: Hastalık genellikle 

yaşlılarda ortaya çıkar. Ortanca sağkalım süresi 6 – 12 yıldır. Ancak 

bu süre bazen 20 yılı aşabilir. Hastalık kendiliğinden gerileyebilir, 
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yeniden ortaya çıkabilir. Saldırgan tedavilerle hızla remisyon elde 

edilebilir, ancak bu durum sağkalım süresini olumlu yönde 

etkilememektedir. Bu nedenle sıklıkla yeğlenen yaklaşım belirti 

ortaya çıkana kadar “bekle ve gör” politikasıdır.  

Alkilleyici ajanlar adını verdiğimiz genel olarak kolay alınabilen 

kemoterapi ilaçları ile hastaların yaklaşık % 50 – 75’inde tam 

remisyon elde edilir. Remisyon elde edilen hastaların sadece % 20’si 

>10 yıl remisyonda kalacaktır. Lokalize olan folliküler lenfomada 

tutulmuş alana radyoterapi çok iyi yanıta yol açmaktadır. 

 

 

Neden yavaş seyirli lenfomada tedavi ilk basamak yaklaşımda yer 

almamaktadır? 

1) Yavaş seyirli lenfoma için bilinen kalıcı tam düzelme sağlayan 

tedavi şekli yoktur. 

2) Ortanca yaş sağkalım 6 – 12 yıl gibi oldukça uzundur. 

3) Verilen tedavi yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. 

Tedavinin birikerek uzun vadede ortaya çıkaracağı istenmeyen 

etkiler vardır. 

a. İkinci kanser gelişimi özellikle lösemi gelişim riski 

vardır. 

b. Ardı sıra verilen kemoterapilerin kök hücre zararı 

geliştirme olasılığı vardır. Bu hasar ilerde otolog kök 

hücre transplantasyon şansını azaltacaktır. 

c. Yine ardı sıra verilen kemoterapilerle (özellikle 

antrasiklin içeren tedavilerde, bu ilaç tipinin kalp 

üzerine yan etkisi nedeni ile) ileride olası lenfomanın 

saldırgan tipine dönüşüm durumunda gerekli tedavi 

şeklini uygulama şansı azalmaktadır. Ayrıca bu grup 

hastaların deneysel aşamada olan tedavi şekillerinin 

verildiği çalışmalara katılma olasılığı da yok olacaktır. 
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d. Genç hastalarda kemoterapi ya da radyoterapinin yol 

açtığı kısırlık önemli bir sorun olabilir. 

e. Tüm hastalar ardı sıra verilen tedavilerle sürekli 

yorgun ve halsiz yaşam kalitesi bozuk hale gelebilirler. 

Yaşlı hastalarda “tedavi vermeme” ya da verilecek ise “tek ilaç 

tedavisi” en uygun tedavi seçeneği gibi durmaktadır. Genç hastalarda 

hastalık da yaygın ise “tedavi vermeme” yaklaşımı uygun değildir.  

 

Yavaş Seyirli Lenfomada Tedavi Seçenekleri Nelerdir? 

 “Bekle ve gör”  

 Fludarabin, mitoksantron, deksametazon 

 Rituksimab (anti-CD 20) 

 Radyoaktif anti-CD 20 

 Otolog kök hücre nakli 

 HLA uyumlu kardeşten allogeneik kök hücre nakli 

 Yeni yaklaşımlar: örneğin tümör aşıları 

Yavaş seyirli Hodgkin dışı lenfomada nüks sonrası tedaviye 

sürükleyen nedenler nedir? 

Tarafsız olarak belirlenebilen koşullar 

Tümör yükünün fazla olması (yaygın hastalık hali) 

Hastalık nüksü; yeniden ortaya çıkma hızı 

Hastalığın ilerleme şekli 

Önceden uygulanan tedavilere elde edilmiş yanıt ve yanıtın süresi 

Klinik bir çalışma için uygun bir aday olup olmaması 

Taraflı koşullar 

Kilo kaybı, yorgunluk gibi hastalarda belirtilerin olması 

Hastanın endişeli olması 

Hastanın tedavi talep etmesi 

Yavaş seyirli Hodgkin dışı lenfoma'da tedavi verilecek ise önerilen 

yaklaşım nedir? 

1. Uzun süre alkilleyici ajan olarak isimlendirilen ilaç tedavisi almış 

hastalar:  
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tek/kombine alkilleyici ajanlarla tedavi 

2. Aktif hastalık ilerlemesi ile birlikte kısa süren yanıt bilgisi: 

Değişik tedavi şekilleri: örneğin fludarabin 

3. Hastalığın yavaş ilerleyen davranış şeklinden hızlı ilerleyen şekle 

değişmesi: Hastalığın seyrinde diffüz büyük B hücreli lenfomaya 

dönüşüm olasılığı % 40 kadar yüksektir. Bu durumda saldırgan 

tedaviler ile iyi yanıt elde edilebilir; doksorubisin içeren ilaç ile 

birlikte birden çok ilacın verilmesi + transplantasyon 

 

Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomada Tedavinin Yan Etkileri? 

Verilen ilaçlar ayırt etmeksizin hızla çoğalan tüm hücreleri ki 

bunların içine lenfoma hücreleri de girmektedir, değişik 

mekanizmalarla öldürmektedir. Kabaca bu tedavi şekli halk arasında 

kemoterapi olarak bilinmektedir. Kemoterapide kullanılan her bir 

ilacın kendine özgün yan etkileri yanında  genel yan etkileri vardır.  

 

Tedavinin Erken Görülen Etkileri Nelerdir? 

Öncelikle anımsanması gereken kemoterapinin seçici olmadan hücre 

ölümüne yol açması ve kullanılan ilacın tipin göre değişmekle birlikte 

genellikle ilk hafta içerisinde bu durumun belirginleşmesidir.  “Tümör 

lizis sendromu” adının verdiğimiz kemoterapi sonucu ortaya çıkan 

sorunlardan biri kemoterapinin  çok sayıda hücrenin ölümüne yol 

açması ve hücre içi bazı ürünlerin hücre dışına çıkması sonucu gelişen 

ani bir yan etkidir. Bu nedenle özellikle ileri evre hastalık durumunda 

kemoterapi öncesi böbreklerden süzülen sıvı miktarını artırmak 

amacıyla  hastaya ya damar yolu ile ya da ağızdan bol sıvı verilir, bu 

sayede kemoterapi nedeniyle hücre dışına çıkmış aslında hücre içine 

ait risk taşıyan ürünlerin sulandırılması mümkün olur. Yine 

kemoterapi öncesi hücre yıkım ürünlerinin böbreğe zarar vermemesi 

için bir dizi önlemler alınır. 

Kemik iliğinin baskılanması: Kemoterapinin hızla çoğalan tüm 

hücreleri öldürmesi nedeniyle tedavi sonrası kemik iliğinin çalışması 
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baskılanmakta kan değerlerinde azalma olmaktadır. Kan değerlerinde 

ortaya çıkan bu azalma nadiren ciddi boyuta ulaşabilmektedir. Her 

tedavi öncesi kemik iliğinin baskılanması kan sayımı yapılarak lökosit 

(> 3000/mm3 olmalıdır) ve trombosit (>100 000/mm3 olmalıdır) isimli 

iki kan hücresinin tehlike oluşturacak sınıra inip inmediği 

araştırılarak kontrol edilir. Kan değerlerindeki bu azalma bir sonraki 

kemoterapi kürünün devamına engel olabilmekte ya da ilacın dozunda 

azaltma yapılmasına yol açmaktadır. Bu durum kemoterapinin yan 

etkisini azaltırken hastalığı yok etme şansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Standart tedaviler ile ortaya çıkan kan değerlerinde azalma nadiren 
infeksiyon ya da kanama riski ile birlikte olmaktadır. 
Ağız ve sindirim kanalına etki: Kemoterapide kullanılan ilaçların çoğu 

bulantı ve kusmaya yol açmaktadır. Bu nedenle kemoterapi öncesi aç 

kalınması ya da çok az miktarda yemek yenmiş olması önerilir. Bulantı 

ilaçlara rağmen ortaya çıkabilir kemoterapi günü en şiddetli olup, 

diğer günler ya kaybolur ya da giderek azalmak üzere hafif olarak 

sürer. Bulantı çoğu kez ilk semptomdur, bazen 1-2 gün sonra 

başlayabilir. Ağız içinde kızarıklık, ağrı olmasına mukozit denir 

Ağızda ağrı acıma hissi, ishal, kabızlık söz konusu olabilir. Birtakım 

önlemlerle bu yan etki şiddeti azaltılabilir. Her zamanki ağız bakımı 

daha sık daha titiz yapılmalıdır; yemeklerden sonra dişler florlu diş 

macunu ile fırçalanır. Saç dökülmesi: Çoğu hastada saçlar, kaşlar, 

kirpikler, kol ve bacaklardaki, genital bölgedeki KILLAR  dökülür. Bu 

geçici bir etkidir. Çoğu kez ilk kemoterapiden 2-3 hafta sonra 

başlar. Yorgunluk: Tedaviden sonra tam düzelmesi haftalar, aylar 

alabilen bir şikayettir. Ağır bir yorgunluk olması çoğu kez aneminin 

işaretidir. 

Diğer etkiler: Ateş, yorgunluk, saç dökülmesi, güçsüzlük, sinir hasarı 
(parmaklarda uyuşma karıncalanma), idrar torbası hasarı, idrardan 
kan gelmesi, deri döküntüleri, öksürük, solunum sıkıntısı, kalp çalışma 
kusuru hastadan hastaya göre değişen sıklıkta ortaya çıkmaktadır. 
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Tedavinin Geç Görülen Etkileri 

İkinci kanser gelişimi: Alkilleyici ilaç içeren tedavilerden sonra 

özellikle olmak üzere kemoterapiden yaklaşık 10 yıl sonra akut 

lösemi gelişme riski vardır. MOPP benzeri tedaviden sonra akut 

lösemi riski ABVD isimli tedaviden daha fazladır. Verilen 

kemoterapötikler ile birlikte radyoterapi verildiğinde ikinci kanser 

gelişme riski daha yüksektir.  

Menapoz öncesi dönemde, özellikle 25 yaş altında, göğüs kafesine 

radyoterapi alan kadınlar, klinik bulgularla ve 40 – 50 yaşından sonra 

mamografiyle ikinci kanser olarak meme kanseri gelişimi için taranır. 

Bu hastalara sigara içmemeleri önerilir. 

Kalp hastalığı: Doksorubisin benzeri ilaçlar kalp kası üzerine olumsuz 

etki yaparak birikici etkisi ile kalbin çalışmasını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Göğüs kafesine radyoterapi aynı zamanda 

koroner arter hastalığını hızlandırır. Bu nedenle koroner arter 

hastalığı riskini azaltıcı yaklaşım (sigara içmenin önlenmesi, 

kolesterol düzeyinin düşük tutulması gibi) önerilmelidir. 

Hipotiroidi: Boyun bölgesine radyoterapi tiroid hormon üretiminde 

azalmaya yol açabilmektedir. 

Solunum sıkıntısı: Bazı ilaçlar akciğer dokusu üzerine hasar oluşturup 

solunum sıkıntısına yol açabilmektedir. 

Lhermitte belirtisi: Bu belirti göğüs kafesine radyoterapi gören 

hastalarda boyun büküldüğünde elektriklenme duygusu olup %15 

kadar hastada ortaya çıkar. 

Kısırlık: Kısırlık tedavi tipine (MOPP isimli tedaviden sonra ABVD 

isimli tedaviye göre daha sık) ve radyoterapinin uygulanma alanına 

göre değişmektedir. Genç yaşlarda bu risk daha düşüktür. Kısırlık 

riski olan tedavi verilecek erkek hastalar sperm bankasında sperm 

saklatabilir. Kadın hastalar erken menapoza girebilir, hormon 

tedavisine gereksinim duyabilir. 

Kemoterapi sırasında hastalarca dikkat edilmesi gereken  
durumlar nelerdir? 
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Hastada aşağıdaki bulgular ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır. 

 İnfeksiyon bulgusu(ateş) 

 Kabızlık veya ishal 

 Ağız ve boğazda ağrı 

 Öksürük 

 Solunum zorluğu 

 Başdönmesi 

 Yorgunluk 

 Açıklanamayan kilo alma veya kilo kaybı 

 Bacaklarda şişlik 

 Kulakta dolgunluk 

 Alınan önlemlere rağmen devam eden bulantı, kusma  

 

Lenfoma tedavisinin seyrini açıklamak için hangi terimler 

kullanılmaktadır? 

 Primer tedavi: Lenfoma tedavisi için hastaya uygulanan ilk 

tedavidir. Primer tedavi sonrası elde edilen sonuç komplet 

remisyon, parsiyel remisyon, stabil hastalık, hastalığın 

refrakter olması şeklinde olabilir. 

 Komplet remisyon: Tedavi sonrası hastalığa ait tüm bulgular 

ortadan kalkar. 

 Kür (şifa): Hastalık bulgularının tümü ile görülmediği süre en 

azından 5 yılı aşarsa söz konusudur. 

 Parsiyel remisyon: Tümör boyutları ilk boyutlarından en az ½ 

den fazla küçülmüştür 

 Stabil hastalık: Tedavi sonrası hastalık iyileşmez veya 

kötüleşmez 

 Refrakter hastalık: Kanser tedaviye dirençlidir. 
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 Hastalığın ilerlemesi: Tedavi sırasında hastalık ilerlerse veya 

tümör büyürse (tedavi yetmezliği) söz konusudur. 

 Prognoz: Hastalığın nasıl seyredeceğini ve iyileşme ihtimalini 

belirtmek için kullanılan bir terimdir. Prognoz aynı hastalığı 

olan çok sayıdaki hastanın değerlendirilmesi ile belirlenir. 

 Standart tedaviler: Uzun süredir kullanılan, denenmiş 

tedavilerdir. 

 Klinik çalışmalar (Gelişmekte olan tedaviler): Tedavinin uygun, 

daha etkili ya da daha az toksik olduğunu tayin etmek için 

uygulanan yeni tedavilerdir.  

 Toksisite: Kemoterapi genellikle hızla çoğalan hücrelere 

etkilidir. Ör. Kanser hücreleri gibi. Ancak özellikle saçlar gibi 

hızla büyüyen hücreler ya da ağız, mide- barsak sistemi ve 

kemik iliği gibi organlardaki normal hücreleri de öldürebilir. 

Bunun sonucu toksisite (yan etkiler) ortaya çıkar. Yan etkiler 

hafif ya da ağır  olabilir.  

 
Lenfoma ile ilgili tıbbi terimler nelerdir? 

 

 Lenfosit: Akyuvarların bir tipidir. Bu akyuvarlar kemik iliğinde 

yapılır ve kan damarları ile lenf damarları içinde dolaşır. 

Yabancı hücreleri tanır ve yok edilmesinde etkili olur.  

Lenfositler T lenfositler, B lenfositler ve NK hücreleri (doğal 

öldürücü hücreler) şeklinde 3 ana gruba ayrılır. B lenfositler 

plazma hücrelerine farklılaşır. Plazma hücrelerinin yaptığı 

antikor denen özel maddeler toksinler, bakteriler ve bazı 

kanser hücreleri ile etkileşir.   
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 Lenfadenomegali : Lenf düğümlerinin büyümesine verilen 

isimdir. 

 Hepatomegali: Karaciğerin normal boyutlarından daha fazla 

büyümesine verilen isimdir. 

 Splenomegali:  Dalağın normal boyutlarından daha fazla 

büyümesine verilen isimdir. 

 

Lenfoma ile ilgili bilgi almak için başvurulabilecek kaynaklar 

hangileridir?  

 Wintrobe’s Clinical Hematology Ed. Lee GR, Foerster J, 

Lukens J, Pareskeras F, Greer JP, Rodgers GM. Tenth ed. 

Williams- Wilkins Com. Baltimore 1999 

 In: Hematology Basic Principles and Practice. Ed. Hoffman R, 

Benz EJ, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE. 3 rd 

ed. Churchill Livingstone Inc Newyork  2000 

 Williams Hematology. Ed. Beutler E, Licthman MA, Coller BS, 

Kipps TJ, Seligsohn U. Sixth ed. McGraw- Hill USA 2001 

 National Cancer Institute’s Clinical Trial web sayfası http:// 

cancertrials. nci. nih. gov 

 Cancer Information Service: http: // cis. Nci. Nih. Gov 

 Oncolink: www. oncolink. upenn. edu,   www. Oncolink.org 

 

Lenfoma organizasyonları nelerdir? 

 Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Alt Komitesi. Web: 

www.thd.org.tr  eposta: lenfoma-ak@thd.org.tr 

 Cure for Lymphoma Foundation: A guide for patients. 215 

Lexington Avenue, New York, NY 10016.  Website: www. 

cfl.org    e-mail: infocfl @ cfl. org 

http://www.thd.org.tr/
mailto:lenfoma-ak@thd.org.tr
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 Lymphoma Research Foundation of America. Website: www. 

lymphoma. org, www. lymphomafocus.org, e-mail: LRFA@ aol. 

com 

 Leukemia and Lymphoma Society. Website:  www. leukemia-

lymphoma.org, e-mail: infocenter @ leukemia-lymphoma.org 

 

Not: Bu  kitap 2003 yılı  temmuz ayı itibarı ile lenfoma  tanı ve 

tedavisi ile ilgili genel bilgileri içermektedir. Bu konuda yeni 

gelişmeler oldukça THD Lenfoma Alt Komitesi gerekli düzeltme ve 

yenilikleri yapacaktır. 
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