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ÖZET 

Amaç: Nöroblastom çocukluk çağı kanserleri arasında lösemiler ve beyin 

tümörlerinden sonra görülen en sık 3. kanser türü olup, en sık görülen ekstrakraniyal solid 

tümördür. Nöroblastom çocukluk çağındaki tüm kanser mortalitesinin %15’inden 

sorumlu olduğu bilinmektedir. Çocukluk çağının önemli sağlık problemlerinin başında 

gelen bu hastalığın tedavisi için ülkemizde Ekim 2002 tarihinden itibaren Türk Pediatrik 

Onkoloji Grubu Nöroblastom 2003 protokolü (TPOG-2003) uygulanmaya başlanmış, 

2009 yılında yapılan revizyonlar ile TPOG-2009 protokolü kullanılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı, 2000-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim 

Dalı'nda izlenen nöral krest kökenli olguların önemli özellikleri yönünden retrospektif 

değerlendirilmesi, TPOG NB-2003 ve TPOG NB-2009 kemoterapi protokollerinin 

karşılaştırılması ve çizilecek yeni tedavi protokollerine yardımcı olunması olarak 

belirlenmiştir. 

 
Materyal ve Metod: Bu çalışmada Ağustos 2000 ile Aralık 2015 tarihleri 

arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bölümünde tanı konularak 

tedavi ve takipleri gerçekleştirilmiş olan nöroblastom, ganglionöroblastom ve 

ganglionörom tanılı 76 hastanın genel demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. 

 
Bulgular: Hasta grubunda cinsiyet dağılımının benzer olduğu ve ortalama tanı 

yaşının 38 ay olduğu belirlenmiştir. En sık başvurular Samsun ve Ordu illerinden 

gelmiştir. Başvuru anındaki başlıca yakınmalar karın ağrısı ve karın şişliği, ateş ve 

yürüme bozukluğudur; en sık şikâyet bölgeleri karın ve torakstır. Primer tanı yöntemleri 

olarak MR ve BT tercih edilmiş, MIBG ile %36 ve PET ile %77 oranında metastatik 

hastalık belirlenmiştir. Hastaların %46’sında evre 4 hastalık olduğu, en sık tümör 

lokalizasyonunun ise abdomen olduğu tespit edilmiştir. Hastaların %90’ında NSE, 

%74’ünde LDH, %33’ünde ferritin, %50’sinde VMA ve %61’inde HVA yüksekliği tespit 

edilmiştir. Hasta grubunun %29’unda MYCN pozitifliği belirlenmiş, %86’sında 

sitogenetik anomali tespit edilmiştir. Hastaların %55’inde metastatik hastalık mevcut 

olup bunların %32’sinde kemik metastazı, %42’sinde lenf nodu metastazı, %26’sında 

kemik iliği metastazı, %20’sinde organ metastazı, %18’inde ise SSS metastazı 

görülmüştür. Hastaların %22’sinde nüks gelişmiş, en sık nüks alanının sürrenal, karaciğer 
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ve toraks olduğu belirlenmiştir. Primer cerrahi uygulanan hastaların %76’sında total, 

%21’inde subtotal eksizyon yapılmıştır. TPOG 2003 protokolüne göre 15, 2009 

protokolüne göre 33 hasta kemoterapi almış, 2003 protokolü uygulanan hastaların 

%60’ına ve 2009 protokolü uygulanan hastaların %58’ine radyoterapi verilmiş, 2009 

protokolü alan hastaların %30’una ise kök hücre nakli yapılmıştır. Hastaların %61’inde 

tedavi sürecinde komplikasyon gelişmiş, akut komplikasyonlardan en sık dermatit ve 

KCFT yüksekliği, subakut komplikasyonlardan en sık KCFT yüksekliği ve kronik 

komplikasyonlardan en sık tübülopati izlenmiştir. Hastalardan %71’i remisyona girmiş, 

bunlardan %54’ünde tam remisyon, %17’sinde çok iyi kısmi yanıt gelişmiştir. 2009 

protokolü uygulanan hastalardaki tam yanıt oranları 2003 protokolü alanların iki katıdır. 

Hastalarda genel mortalite oranı %34’tür. Genel sağkalım değerlendirmelerinde 2009 

protokolü uygulanan hastalarda tanı yaşı 18 ay altında olanların sağkalımları anlamlı 

derecede iyidir, 2003 protokolü verilen hastalarda kızların sağkalımları anlamlı derecede 

iyidir, diğer demografik, klinik ve prognostik faktörlerin genel sağkalımları anlamlı 

derecede etkilemediği görülmüştür. Olaysız sağkalım değerlendirmelerinde Demografik, 

klinik ve prognostik faktörlerin olaysız sağkalımları anlamlı derecede etkilemediği 

görülmüştür. 

 
Sonuç: Çalışmamız nöroblastomda 2003 ve 2009 tedavi protokollerinin 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği lokal bir çalışmadır. Elde ettiğimiz bulguların 

daha geniş örneklem büyüklüğü olan ve daha uzun takip süreli çalışmalarla konfirme 

edilmesi gerekir. Çalışmamızın mevcut bulguları ile ülkemizde nöroblastom konusunda 

yapılacak araştırmalara kıymetli bir veri kaynağı olacağını düşünmekteyiz. 

 
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı; Kemotrapi protokolleri, Klinik özellikler; 

Nöroblastom 
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ABSTRACT 

Aim: Neuroblastoma is the 3rd most common cancer type following leukemia and 

brain tumors, and it is the most frequent extracranial solid tumor among children. 

Neuroblastoma is responsible for 15% of cancer mortality among children. Turkish 

Pediatric Oncology Group’s Neuroblastoma 2003 protocol (TPOG-2003) was used for 

the treatment of these children after October 2002, and this was revised in 2009 (TPOG- 

2009). The aim of this study is to compare the treatment results of TPOG-2003 and 

TPOG-2009 in children with tumor of neural crest origin. 

 
Material and Method: This study retrospectively evaluated the demographic and 

clinical data of 76 patients that diagnosed, treated, and followed-up between August 2000 

and December 2015 at the Department of Pediatrics, Oncology Division of Ondokuz 

Mayis University. 

 
Results: Sex distribution was similar, and mean age at diagnosis was 38 months. 

Patients were most frequently referred from Samsun and Ordu provinces. Major 

complaints at admission were abdominal pain, bloating, fever, and gait disorders. Most 

frequent sites of complaints were abdomen and thorax. Primary diagnostic methods were 

MRI and CT, and metastatic disease was found in 36% of MIBG and 77% of PET scans. 

46% of patients had stage-IV disease, and most frequent sites of tumor localization were 

abdomen. 90% of patients had elevated NSE levels, 74% had elevated LDH levels, 33% 

had elevated ferritin levels, 50% had elevated VMA levels, and 61% had elevated HVA 

levels. 29% of patients had MYCN positivity, 86% had cytogenetic abnormalities. 55% 

had metastatic disease, and bone, lymph node, bone marrow, organ, and CNS metastases 

were determined in 32%, 42%, 26%, 20%, and 18% of these patients, respectively. 22% 

of patients had recurrent disease, and most frequent sites of recurrence were adrenal, liver 

and thoracic regions. Total excision was performed in 76%, and subtotal excision was 

performed in 21% of patients. 15 patients took TPOG-2003 protocol, and 33 patients took 

TPOG-2009 protocol, and radiotherapy was performed in 60% and 58% of these 

protocols, respectively. 30% of patients that took TPOG-2009 protocol had also stem cell 

transplantation. 61% of study population had complications. Most frequent acute 

complications were dermatitis and liver enzyme elevations, most frequent subacute 
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complications were liver enzyme elevations, and most frequent chronic complications 

were tubulopathies. 71% of patients had remission (54% complete remission, 17% very 

good partial response). Complete remission rates were two-fold higher in TPOG-2009. 

Overall mortality rate was 34%. Overall survival was significantly higher in patients 

under 18 months in TPOG-2009 group, and girls had better overall survival in TPOG- 

2003 group. Remaining demographic, clinical and prognostic factors have not affected 

survival significantly. Event-free survival was not affected from demographic, clinical, 

and prognostic factors. 

 
Conclusion: This is a local study that compared TPOG-2003 and TPOG-2009 

protocols. Nevertheless, these results should be confirmed with larger scaled studies with 

longer follow-up periods. Our results will contribute to the future research on this subject. 

 
Keywords: Chemotherapy protocols; Chilhood; Clinical data; Neuroblastoma 
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Şekil 11. TPOG-NB-2009 düşük risk grubu tedavi protokolü ....................................... 43 

Şekil 12. TPOG-NB-2009 orta risk grubu (iyi histoloji) tedavi protokolü ..................... 43 

Şekil 13. TPOG-NB-2009 orta risk grubu (kötü histoloji) tedavi protokolü .................. 44 

Şekil 14. TPOG-NB-2009 yüksek risk grubu tedavi protokolü ...................................... 44 

Şekil 15. Hastaların cinsiyet dağılımları ......................................................................... 53 

Şekil 16. Hastaların geldikleri illerin dağılımı ................................................................ 54 

Şekil 17. Yıllara göre başvuru sayılarının dağılımı ........................................................ 55 

Şekil 18. En sık başvuru yakınmaları ............................................................................. 56 

Şekil 19. Hastalık evresi ve tümör lokalizasyonu ........................................................... 59 

Şekil 20. Hasta grubunda metastaz varlığı ...................................................................... 67 

Şekil 21. Başlangıç cerrahisi ........................................................................................... 69 

Şekil 22. Kültür sonuçlarının dağılımı ............................................................................ 73 

Şekil 23. Hasta grubunda genel sağkalım süreleri .......................................................... 77 

Şekil 24. Yaş gruplarına göre genel sağkalım süreleri ................................................... 78 

Şekil 25. Cinsiyete göre genel sağkalım süreleri ............................................................ 79 

Şekil 26. Evreye göre genel sağkalım süreleri ................................................................ 81 

Şekil 27. Tümör yerleşimine göre genel sağkalım süreleri ............................................ 82 

Şekil 28. MYCN durumuna göre genel sağkalım süreleri .............................................. 83 

Şekil 29. VMA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri ............................................ 84 

Şekil 30. HVA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri ............................................. 86 



 xii

Şekil 31. Ferritin yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri.......................................... 87 

Şekil 32. LDH yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri ............................................. 88 

Şekil 33. MIBG tedavisi alma durumuna göre genel sağkalım süreleri ......................... 89 

Şekil 34. KİT yapılma durumuna göre genel sağkalım süreleri ..................................... 90 

Şekil 35. Hasta grubunda olaysız sağkalım süreleri ....................................................... 91 

Şekil 36. Yaş gruplarına göre olaysız sağkalım süreleri ................................................. 92 

Şekil 37. Cinsiyete göre olaysız sağkalım süreleri ......................................................... 93 

Şekil 38. KİT uygulanma durumuna göre olaysız sağkalım süreleri .............................. 94 

 



 1

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Nöroblastom terimi genellikle primitif sempatik gangliyon hücrelerinden köken 

alan bir grup nöroblastik tümörü (nöroblastomlar, gangliyonöroblastomlar ve 

gangliyonöromlar) tanımlamak için kullanılır. Tüm nöroblastik tümörlerin %97’sini 

oluşturan nöroblastomlar yerleşim yerlerine, histopatolojik görünümlerine ve biyolojik 

karakteristiklerine göre farklılıklar gösterirler (1).Klinik davranış olarak ise spontan 

regresyondan benign ganglionöroma maturasyona veya ölüme neden olabilecek tarzda 

metastatik yayılım gösteren agresif bir hastalığa varan geniş bir yelpazede izlenebilir (2). 

Klinik tablolardaki bu farklılıkların birçok klinik ve biyolojik faktör (hasta yaşı, tümör 

evresi ve histolojisi, genetik ve kromozomal anomaliler) ile ilişkili olabileceği düşünülse 

de moleküler temelleri henüz net olarak ortaya konamamıştır. Hastalığın klinik 

özelliklerindeki bu farklılıkların embriyonik nöral krestin maturasyona uğrayan 

bileşenlerindeki gelişimsel kesintilerden kaynaklandığı düşünülmektedir (3).  

Hastalığın ortanca tanı yaşı 17,3 ay olarak bildirilmiş olup hastaların %40’ı bir 

yaşından önce tanı almaktadır (1, 2). Nöroblastomlar hayatın ilk iki yılında en sık tanı 

alan ekstrakraniyal solid malign tümör olup, 12 ayın altındaki infantların en sık görülen 

kanseridir. Hastalığın insidans hızları löseminin neredeyse iki katıdır (milyonda 37’e 

karşı 58) (3). 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastom 2003 (TPOG NB-2003) tedavi 

protokolü Türkiye’de 30 çocuk onkoloji merkezinde 01.10.2002 tarihinde uygulamaya 

başlanmıştır. Yaş sınırının 18 aya çekilmesi, risk sınıflamasına MYCN amplifikasyonu 

dışında eklenenen moleküler belirleyiciler ve kemoterapi şemasının yeniden revize 

edilmesi ile TPOG 2009 protokolü uygulamaya girmiştir. 

 Bu çalışma, 2000-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji 

Bilim Dalı'nda izlenen nöroblastom/ganlionöroblastom/ganlionörom tanılı olguların 

önemli özellikleri yönünden retrospektif değerlendirilmesi, TPOG NB-2003 ve TPOG 

NB-2009 kemoterapi protokollerinin karşılaştırılması ve çizilecek yeni tedavi 

protokollerine yardımcı olunması amaçları ile planlanmıştır. Ayrıca nöroblastom 

olgularının genel özelliklerini ortaya koymak, bölgemizdeki dağılımı ve yaygınlığının 

belirlemek, tedaviye yanıtı değerlendirmek, mortalite ve morbiditeyi saptamak, sonuçları 

literatürle karşılaştırmak hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Epidemiyoloji 

Nöroblastom çocukluk çağı kanserleri arasında lösemiler ve beyin 

tümörlerinden sonra görülen en sık 3. kanser türü olup, en sık görülen ekstrakraniyal solid 

tümördür. Nöroblastom tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %7-10 kadarını 

oluşturur. Hastalığın yıllık insidansının 15 yaş altında 7-12/milyon, süt çocukluğunda ise 

25-51/milyon olduğu bildirilmiştir.Ülkeler bazında farklılıklar görülmekle birlikte genel 

prevalansının yaklaşık olarak 7000 canlı doğumda 1 olduğu ve insidansının ise 15 yaş altı 

çocuklarda 1 milyonda 10.54 olguya karşılık geldiği de bildirilmiştir (4).Hastalığın 

%37’si infant iken tanı almakta iken, %90’ına 5 yaşın altında tanı konmaktadır. Yapılan 

değerlendirmelerde hastalığın ortanca tanı yaşının 19 ay olduğu bildirilmiştir (5). Tanı 

yaşı ile ilgili yapılan detaylı çalışmalarda en sık tanı konma yaşının ise hayatın ilk bir ayı 

içinde olduğu bildirilmiştir (5, 6). Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan 

istatistiklere göre bu ülkede her yıl 650 yeni olgu görüldüğü belirtilmektedir (7). 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastom 2003 Protokolünün Ekim 2006 

verilerine göre ortanca tanı yaşı 22 aydır ve erkek/kız oranı 1,01’dir.Türkiye Ulusal 

Pediatrik Kanser Kayıt sistemi verilerine göre ise 19 yaş altı tüm çocukluk çağı 

malignansileri içinde sempatik sinir sistemi tümörleri 2002 yılında %9,4 ile üçüncü sırada 

yer almıştır (8). 

Ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalık olan kanser kayıtları T.C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kanser kayıtçılığı çalışmaları kapsamında 

tutulmaktadır. Uzun yıllardır hizmet vermekte olan ulusal kanser kayıt sistemine ait 

veriler 15 Şubat 2017 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser 

Araştırmaları Kurumu (IARC) tarafından yayınlanan Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser 

İnsidansları’nın 3.versiyonunda yer almıştır (9). Buna göre ülkemizden bildirilen 

Pediatrik Kanserler Kayıt Sistemi ile 8 ilimize ait çocukluk çağı kanserlerine ait veriler 

Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 2’de ise nöroblastoma spesifik veriler yer almaktadır. 

Buna göre, pediatrik kanser kayıt sistemi verileri ülkemizde nöroblastomun 0-4 yaş 

grubunda milyonda 19,4 hızında görüldüğünü belirtmektedir. Bu hız 5-9 yaş grubunda 

milyonda 2,6’ya ve 10-14 yaş grubunda milyonda 0,4’e düşmektedir. 0-14 yaş grubunda 

genel insidans hızı milyonda 8,4 iken bu oran erkeklerde milyonda 9,2 ve kızlarda 

milyonda 7,6 olarak bildirilmiştir (9).  
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Tablo 1. Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser İnsidansları-3'e göre ülkemizdeki olgu sayıları 

Kayıt Bölgesi Kayıt Dönemi 
Olgu Sayısı  

(0-14 yaş) 

Olgu Sayısı  

(0-19 yaş) 

Pediatrik Kayıt 2009-2011 5251 - 

Ankara 2008-2012 910 1362 

Antalya 1998-2012 946 1293 

Bursa 2004-2012 679 958 

Edirne 2004-2012 88 133 

Erzurum 2006-2012 248 370 

İzmir 1992-2012 2413 3534 

Samsun 2003-2012 468 624 

Trabzon 2003-2012 247 389 
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Tablo 2. Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser İnsidansları-3'e göre ülkemizdeki nöroblastom olgu sayıları ve insidans hızları 

 

0-14  0-19  YSH (/milyon) 

N 
YSH (/milyon)  

N 
YSH (/milyon)  

0-4 5-9 10-14 15-19 
Tümü Erkek Kız  Tümü Erkek Kız  

Pediatrik Kayıt (2009-2011) 414 8,4 9,2 7,6  - - - -  19,4 2,6 0,4 - 

8 Kayıt Merkezi 368 11,1 11,1 11  373 8,7 8,7 8,6  25,6 2,9 0,8 0,3 

Ankara (2008-2012) 55 11,7 10,4 13,1  58 9,4 8,5 10,4  24,7 4,6 2,2 1,7 

Antalya (1998-2012) 62 11,8 12,2 11,4  63 9,3 9,7 8,8  28,9 2 0 0,5 

Bursa (2004-2012) 42 9,7 8,9 10,5  42 7,5 6,9 8,2  24,1 1,2 0 0 

Erzurum (2006-2012) 10 7,3 7,3 7,4  10 5,7 5,7 5,7  17,5 1,8 0 0 

İzmir (1992-2012) 141 10,6 11,7 9,4  141 8,2 9 7,3  24,1 3,2 0,7 0 

Samsun (2003-2012) 29 11,7 11,6 11,8  29 9,1 9 9,1  26,4 2,9 1,8 0 

Trabzon (2003-2012) 27 20,7 15,3 26,3  27 16 11,9 20,4  47,9 5,2 1,6 0 

YSH: Yaşa Standardize Hız
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Nöroblastomun mortalite yükü incelendiğinde tanı alan hastaların yaklaşık 

olarak %50’sinin hastalık nedeniyle kaybedildiği görülmektedir. Çocukluk çağındaki tüm 

kanser mortalitesi göz önüne alındığında ise nöroblastomun bunun %15’inden sorumlu 

olduğu bildirilmiştir (1, 2). 

Nöroblastomun yaşa özel insidans hızları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Nöroblastomlar hayatın ilk iki yılında en sık tanı alan ekstrakraniyal solid malign tümör 

olup, 12 ayın altındaki infantların en sık görülen kanseridir. Hastalığın insidans hızları 

löseminin neredeyse iki katıdır (milyonda 37’e karşı 58) (3).  

 

 

Şekil 1. Yaşa özel nöroblastom insidans hızları, SEER 1976-84 ve 1986-94 

 

Hastalığın görülme sıklığı ile ilgili olarak bildirilen otopsi çalışmalarında 3 ay 

ve küçük yaştaki çocuklarda yapılan 259 otopsinin birinde nöroblastom görüldüğü 

bildirilmiştir. Otopsi insidansının klinik insidansagöre bu denli yüksek oluşunun,tümörün 

infantlarda involüsyonunun ya da maturasyonunun spontane olarak meydana gelmesi ile 

ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır (10). 
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2.2. Etyoloji ve Risk Faktörleri 

Nöroblastomun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın hayatın 

erken dönemlerinde görülüyor olması ilaç, hormon, toksin ya da virüs maruz kalımı gibi 

prekonsepsiyonel veya gestasyonel çevresel faktörlerin etkili olabileceğini 

düşündürmektedir. Ancak yine de bu konudaki bilgiler birbirleri ile çelişebilmektedir (11-

13). 

Yine de, yapılan çalışmalarda bazı maternal faktörlerin nöroblastom gelişimi ile 

ilişkisi olabileceği yönünde bildirimler bulunmaktadır. Bu risk faktörleri şunlardır: 

 Opiyat kullanımı: Annenin gebelik ya da emzirme sırasında opiyat 

(özellikle kodein) kullanımının çocuktaki nöroblastom riskini artırdığı 

bildirilmiştir (13). 

 Folat eksikliği: Maternal folat kullanımının nöroblastom riskini azalttığı 

bildirilmiştir (15).  

 Toksik maruziyetler: Çevresel toksik ya da enfeksiyöz ajanların 

nöroblastom etiyolojisindeki rolü olabileceğini bildiren kısıtlı bilgi 

mevcuttur (14-24). 

 Konjenital anomaliler: Majör konjenital anomaliler sonrasında 

nöroblastom gelişebileceğini bildiren çalışmalar bulunduğu kadar (25-30) 

bunun aksini bildiren çalışmalar da mevcut olup (22, 31-33) net bir fikir 

birliği bulunmamaktadır.   

 Gestasyonel yaşa uygun büyüklük: Gestasyonel yaşa göre küçük ya da 

büyük olmanın nöroblastom riskini artırdığı bildirilmiştir (25). 

 Gestasyonel diyabet: Maternal gestasyonel diyabet varlığı ile nöroblastom 

riskinin anlamlı bir korelasyon gösterdiği, bunun en yüksek 1 yaşından 

önce tanı alan hastalar olduğu belirlenmiştir(27).  

 

Nöroblastomlu olguların yaklaşık olarak %1’inde aile öyküsü mevcuttur ve 

otozomal dominant kalıtımı göstermektedir (34).Kalıtımsal olgular sporadik olgulara 

göre daha erken yaşlarda (9-17 ay) görülür. Sıklıkla multiple primer tümör şeklindedir. 

(35, 36).Li-Fraumeni sendromuna neden olan ve nöroblastoma yatkınlık yaratan TP53 

lokusunda (17p13.1) nadir germline varyantlar bulunduğu belirtilmiştir(37). 
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Nöroblastomların büyük çoğunluğu sporadik olsa da olgularınyaklaşık 

%12’sinde LMO1’de tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) gösterilmesiyle genetik 

varyasyonların nöroblastom gelişiminde rolü olduğu bildirilmiştir (38, 39).Ayrıca 

nöroblastomlu her 100 olgunun birinde SDHB, APC, ALK ve BRCA2’de germline 

mutasyonlar tespit edilmiştir (40). Nöroblastoma genetik bir predispozisyon 

yaratabilecek diğer durumlar arasında şunlar bulunur: 

 Turner sendromu olan kızlarda nöroblastom insidansının daha yüksek 

olduğu bildirilmiştir (41). 

 Hirschprung hastalığı, santral hipoventilasyon ve tip-1 nörofibromatozis 

ile nöroblastom arasında bir ilişki belirlenmiştir (42-45).Bu hastalarda 

ailesel olarak aktarılabilen PHOX2B heterozigot germline mutasyonlar 

tespit edilmiştir (39). 

2.3. Tarama Çalışmaları 

Japonya’da 1985 yılında başlayan nöroblastom tarama programında 6 aylık 

infantlar taranmıştır. Tarama programı sonucuna göre nöroblastom insidansında iki ila üç 

katına kadar artış görülmüş, fakat tümörlerin birçoğunun kendiliğinden regrese olacakları 

ve klinik olarak tanı konmayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, tarama ile nöroblastomun 

mortalitesinde bir azalma sağlanmadığı bildirilmiştir (46). 

Quebec Nöroblastom Tarama Programı’nda yenidoğanlar 3 haftalık ve 6 aylık 

iken taranmışlar ve Japon çalışmasındakine benzer sonuçlar elde edilmiştir (47). 

Alman Nöroblastom Tarama Çalışması tarama aralığını 19 aya kadar ertelemiş, 

nöroblastomun “aşırı tanısının” önüne geçilebileceğini ve daha kötü biyolojik özellikleri 

olan tümörlerin tespit edilebileceğini bildirmiş fakat hastaların mortalitesinde herhangi 

bir azalma tespit edememişlerdir (48).  

Tüm bu çalışmalarda elde edilen bulgulara dayanarak yenidoğanlarda 

nöroblastom taraması yönündeki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

2.4. Patogenez 

Nöroblastlar nöral krestteki pluripotent hücrelerden köken alırlar. Epitelyalden 

mezenkimale doğru değişirken hem ventrale hem de kaudale doğru göçerler. Sempatik 

ganglionlar, adrenal medulladaki kromaffin hücreler ve paraganglionları meydana 

getirirler (60).  
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Semptatik sinir sistemi, nöral tüpten dorsal aortaya doğru migrasyona uğrayan 

geçici multipotent embriyonik hücreler topluluğu şeklindeki nöral krestten köken 

almaktadır (49). Bu hücreler nöral tüpten çıktıktan sonra transkripsiyonel 

düzenleyicilerin ve büyüme faktörlerinin kontrolü altında sempatik, parasempatik, 

enterik veya duyusal nöronlara doğru gelişim gösterirler. Sempatik fenotipin gelişim 

basamakları Şekil 2’de gösterilmiştir (66). 

 

 

Şekil 2. Otonom sinir sisteminin gelişimi 

 

Sox10 ve FoxD3 nöral krest kökenli hücrelerin multipotensinden sorumludur ve 

sempatik sinir sistemi ile melanosit gelişimi için gereklidir (50).Basic helix-loop-helix 

(bHLH) transkripsiyon faktörü Asc11, homeodomain transkripsiyon faktörü Phox2b, 

Hand2, Gata2/3 ve Tfap2a gibi farklı transkripsiyon faktörleri de bu yolakta görevlidir 

(68).Tirozin hidroksilaz ve dopamin beta hidroksilaz katekolamin üretimi için gereklidir 

ve terminal sempatik nöronal diferansiasyonu sağlarlar(51). 

Nöroblastomları oluşturan iki temel hücre tipi nöroblastlar ve Schwann 

hücreleridir.Her ne kadar tümör oluşumu birçok farklı değişiklikten köken alsa da, kanser 

fenotipini onkojenik değişiklikler belirlemektedir (70-72).Nöroblastoma neden olan 

onkojenik değişiklikleri nöral krest gelişim basamaklarına göre incelemek, bu karmaşık 

tümör tipinin heterojenitesini açıklamaya yardımcı olabilir (Şekil 3) (3). 

Progenitör Prekürsör Sempatik
Nöron

Parasempatik
NöronEnterik seri

Duyusal seri
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Şekil 3. Nöral krest gelişimi ve nöroblastom tümörojenezi (3) 

 

2.5. Nöroblastomda Genetik Aberasyonlar 

2.5.1. DNA Ploidisi 

Nöroblastomlar diploid modal kromozom (DNA indeksi=1) ve hiperdiploid 

modal kromozom (DNA indeksi >1) içerenler olarak 2’ye ayrılır. Hiperdiploidi segmental 

kromomozomal rearanjmanlar ve dengesiz translokasyonlar ile ilişkilidir. Bu segmental 

kromozomal aberasyonlar, 1p, 11q ve 17q gibi belli kromozomları etkilemektedir (52). 

Hiperdiploid tümörler genellikle lokalize ve iyi huyludur, ancak diploid tümörler ise hem 

kötü prognoza sahip hem de diğer yüksek riskli genetik aberasyonlar ve MYCN 

amplifikasyonları ile ilişkilidir. Hiperdiploid modal kromozom sayıları olan 1 yaşın 

altındakilerin tedaviye iyi yanıt verip, diploidisi ve ileri evre hastalığı olanların tedaviye 

yanıt veremedikleri bildirilmiştir (53). 

2.5.2. MYCN Amplifikasyonu 

Nöroblastomda klinik önemi olduğu tespit edilen ilk onkogen olan MYCN 

primer tümörlerin %20-30’unda tespit edilmektedir (54). Nöroblastomda MYCN 

amplifikasyonları genellikle ilerlemiş hastalık, kötü prognoz ve hızlı tümör progresyonu 

ile ilişkilidir (55). Erken evre tümörlerde %5-10 oranında tespit edilebilirken, ilerlemiş 

hastalığı olan olguların yarısında belirlenebilmektedir (56). Tanı anında saptanan MYCN 

gen amplifikasyonunun tespiti çoğu çalışma grubu tarafından hastaların daha yoğun 

tedavi grubuna dahil edilmesinde kullanılmaktadır. MYCN kopya sayıları hastalığın 
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doğal seyri ile en tutarlı olan parametredir. Çocuk Onkoloji Grubu (COG) MYCN 

amplifikasyonunu diploid hücre başına 10 kopya ve üzeri olarak sınıflamaktadır. MYCN 

disregülasyonu MYCN amplifikasyonu olmayan tümörlerde sık görülmektedir ve MYCN 

sinyallerinin yüksek riskli fenotipe katkıda bulunduğunu düşündürmektedir (57). 

2.5.3. ALK Amplifikasyonu ve Mutasyonu 

Terapödik olarak hedeflenebilecek ilk genetik aberasyon olan ALK (anaplastik 

lenfoma kinaz) kromozom 2p23’de lokalize bir tirozin kinaz reseptörüdür (58-60). 

ALK gelişim sırasında santral ve periferik sinir sistemlerinden sekrete edilir, postnatal 

olarak seviyeleri düşer (61). ALK amplifikasyonunun primer nöroblastom olgularında 

görülme sıklığı %2 ila %3 arasındadır (62) ve MYCN amplifikasyonu olan olgular 

değerlendirildiğinde bu oran %15’e kadar yükselebilmektedir(63). ALK 

amplifikasyonlarının bağımsız prognostik değeri olmasa daartmış ALK ekspresyonu olan 

kromozom 2p artışları zayıf sağkalım ile ilişkilidir (62). 

2.5.4. ATRX Mutasyonları 

Alfa talasemi/mental retardasyon sendromu X-linked (ATRX) geni adölesan ve 

genç erişkinlerin nöroblastom tümörlerinin %44’ünde primer olarak mutanttır (64). 

Çekirdek ve telomer uzamasında görevli olan ATRX proteininin eksikliğine neden olan 

bu mutasyonlar MYCN amplifikasyonu ile ilişkili değildir (65). 

2.5.5. 1p’de Heterozigosite Kaybı 

Kromozom 1p’nin kısa kolunda heterozigosite kaybı nöroblastomda sıkça 

görülmektedir ve en sık kayıp 1p36.2-1p36-3’tedir (66). Bu durum nöroblastom dışında 

melanoma, feokromasitoma ve medüller tiroid karsinomlarında da bildirilmiştir (67). 

1p’de heterozigosite kaybı nöroblastomların %30 ila %40’ında izlenmektedir ve ileri yaş, 

ileri evre, MYCN amplifikasyonu ve kötü prognoz ile ilişkilidir (68). 

2.5.6. CHD5 

CHD5 kromatin yeniden modellenmesinde görevli CHD protein ailesinin bir 

üyesidir. Nöroblastomlarda 1p36.3’te küçük bir bölgenin delesyonu ile ekspresyonu 

bozulur ve genellikle MYCN amplifikasyonu ile ilişkili olup ileri hastalık evresi ve kötü 

histolojiye yol açmaktadır (69). 
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2.5.7. KIF1B 

Kinesin ailesinin bir üyesi olan KIF1B 1p36.2 üzerinde kodlanır. Nöroblastom 

ve feokromasitomada tümör baskılayıcı özelliğinin olduğu düşünülmektedir. 

Nöroblastomlu hastalarda bu genin germline fonksiyon kaybettirici mutasyonları tespit 

edilmiştir (94). 

2.5.8. CASZ1 

Nöronal diferansiasyon geni olan CASZ1’in delesyonunun nöroblastom 

tümörogenezinde etkili olabileceği bildirilmiştir (70). Nöroblastomlu hastalarda 

heterozigosite kaybı veya CASZ1’in düşük ekspresyonu kötü prognoz ile ilişkilidir (71). 

2.5.9. Kromozom 17q Artışı 

Kromozom 17q artışı nöroblastom olgularının%60’ından fazlasında görülür. 

Kötü prognoz ve metastatik hastalık ile ilişkilidir. Dengesiz 1;17 translokasyonları primer 

nöroblastomlarda meydana gelir ve distal 1p kaybı ile 17q materyalinin artışı gerçekleşir. 

Dengesiz 17q artışı MYCN amplifikasyonu ile ilişkilidir ve nöroblastom tümörogenezine 

katkıda bulunan bir onkogen oluşumunu sağlamaktadır (99,100). 

2.5.10. Kromozom 11q Heterozigosite Kaybı 

11q’nun dengesiz delesyonları olguların %15 ila %20’sinde izlenir ve zayıf 

olaysız sağkalım ile ilişkilidir (72). Yapılan bazı çalışmalarında bunun nöroblastom 

hücrelerinde diferansiasyonu indüklediği görülmüştür (73). Kromozom 11q’da 

heterozigosite kaybı esas olarak MYCN amplifikasyonu olmayan tümörlerde izlenmekte, 

ileri evre veyaş, kötü histolojik özellikleri olan hastalarda görülmektedir.  

2.5.11. Kromozom 14q Heterozigosite Kaybı 

Nöroblastomlu olguların dörtte birinde 14q delesyonu tespit edilmiştir (74). 

2.6. Patoloji 

2.6.1. Nöroblastom 

 Nöral krestin primitif sempatik prekürsörlerinden gelişirler. Hücreler tek tip 

küçük yuvarlak mavi hücrelerden oluşur ve yoğun hiperkromatik bir çekirdek ile eser 

miktarda sitoplazma içerirler. Tümör hücrelerinin histopatolojisi sempatik sinir sistemi 

gelişim evreleri ile koreledir. Nöroblastları çevreleyen stroma ise Schwann stroması 



 12

olarak isimlendirilir. Nöroblastomun tipik bir özelliği nöritik çıkıntılardan oluşan ve çoğu 

nöroblastomda izlenen nöropillerin varlığıdır. Nöroblastomun diğer patognomik 

özelliklerinden biri de olguların yarısı kadarında görülen ve nöropillerin etrafında 

nöroblastların birikimi ile karakterize Homer-Wright psödo rozetleridir (Şekil 4) (75).  

 

 

Şekil 4. Rozet oluşturan nöroblastom 

 

Nöroblastom tümör hücre diferansiasyonunun derecesine bağlı olarak 

nöroblastom ile gangliyonöroblastom arasında yer alan üç farklı histolojik patern şeklinde 

ortaya çıkabilir. Nöroblastomların diferansiasyonu çok düşük, mitotik aktiviteleri 

oldukça yüksektir.  

 

2.6.2. Gangliyonöroblastom 

Gangliyonöroblastomlar ise nöroblastik doku ile karışık olarak diferansiye 

olmuş olan tümörlerdir (Şekil 5). Bu tümörler nadir gangliyon hücresi içeren ve 

predominant olarak nöroblastik karakterdeki tümörlerden, andiferansiye komponenti 

nadir olan ve predominant olarak matüre olan hücrelerden oluşan tümörlere kadar geniş 

bir yelpazede tespit edilebilir. Eğer matüre olan hücrelerin oranı %50’den düşükse bu 

tümöre nöroblastom denir, eğer %50’den büyükse gangliyonöroblastom denmektedir. 

Gangliyonöroblastomlar fokal veya diffüz olabilmekte, bazen de aynı tümör içinde her 

iki tipe de rastalanabilmektedir (106,107). 
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Şekil 5. Gangliyonöroblastom 

 

2.6.3. Gangliyonörom 

Gangliyonörom (Schwan hücre baskın) esas olarak schwan hücreleri ile bezeli 

mature olan ya da tam matür gangliyon hücreleridir (76-78). Bu tümörler nöroblastomlara 

göre daha büyük çocuklarda (5-7 yaş arası) ortaya çıkma eğilimindedirler. Benign kabul 

edilseler de (79, 80) metastaz yapabilirler (81). Yine de, tümör tam olarak çıkarılamasa 

bile prognoz mükemmeldir (82) 

Primer histolojik tanı için hematoksilen-eozin boyaması ve ışık mikroskopisi 

yapılabilir. Filament proteinleri, sinaptofizin, nöron spesifik enolaz (NSE), gangliozit 

GD2, kromogranin A gibi nöral belirteçler kullanılarak diğer küçük yuvarlak mavi hücreli 

tümörlerden ayrılabilirler. Elektron mikroskobik değerlendirmelerde ise yoğun, çekirdek 

membranı ile çevrelenmiş nörosekretuar granüller ve mikro filamentler ile nöropillerin 

içindekiparalel mikrotübül dizileri tespit edilebilir (83). 

Nöroblastomda tümör histolojisi Shimada sınıflama sistemi ile 

değerlendirilmektedir (78). Buna göre tümörler üç ana özelliğe göre iyi veya kötü 

histolojili olarak ayrılır: 

 Stroma miktarı 

 Nöroblastik diferansiasyon derecesi 

 Mitoz-karyoreksis indeksi (MKI: karyoreksise oranla mitozdaki 

hücrelerin oranı) 
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Bu sistemin tek dezavantajı yaşa bağımlı olmasıdır ve yaş tek başına nöroblastomda 

oldukça önemli bir bağımsız prognostik faktördür. Uluslararası Nöroblastom Patoloji 

Sınıflaması (INPC) 1999’da geliştirilmiş (78) ve 2003’te revize edilmiştir (84). Bu sistem 

Schwann stroması, nöroblastik diferansiasyon derecesi ve MKI değerlendirmesi gibi 

morfolojik özelliklerin yaşa göre normal aralıkları temelinde inceleme yapar, tümörleri 

iyi veya kötü histolojili olarak ayırır (Şekil 6) (85). 

INPC’de dört ana morfolojik kategori bulunmaktadır (Tablo 3). İlk kategori çok 

az veya minimal stroma içine serpiştirilmiş nöroblastik hücre kümelerinden oluşan 

nöroblastomdur. Bunun, diferansiasyon derecesine göre üç alt tipi vardır: 

 Andiferansiye 

 Kötü diferansiye (bazı nöropiller ile hücrelerin %5’den azında 

diferansiasyon) 

 Diferansiye olmakta olan (bol miktarda nöropil ve hücrelerin %5’den 

fazlasında gangliyon hücresine doğru diferansiasyon). 

İkinci kategori intermikst (Schwann stromasından zengin) 

gangliyonöroblastomdur. Bu tümörlerde gangliyonöromatöz stroma ile karışık halde 

bulunan mikroskobik nöroblastik hücre kümeleri mevcuttur. Bu kümeler farklı 

diferansiasyon derecesindeki nöroblastik hücrelerden oluşurlar, ancak primer olarak 

nöropil zemininde diferansiye olmakta olan nöroblastlar ve mature olan gangliyon 

hüclerini kapsarlar. Üçüncü kategori ise nodüler (Schwann stromasından zengin, baskın 

ve zayıf stromalı özellikleri bir arada barındıran) gangliyonöroblastomdur. Dördüncü 

kategori ise gangliyonöromdur (Schwann stroması baskın). Ganglionöromun matür alt 

tipi gangliyon hücreleri ve Schwann stromasından oluşmakta, mature olmayan alt tipi ise 

matüre olmakta ya da olan gangliyon hücreleri tarafından bölünmüş gangliyonöromatöz 

bir stromadan oluşmaktadır (114). 
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Şekil 6. Uluslararası Nöroblastom Patoloji Sınıflaması (INPC) (85) 

 

MKI                 Yaş

Tümü Tümü KH

>%4 Tümü KH
Tümü >1,5 yaş KH
<%4 <1,5 yaş İH

Tümü >5 yaş KH
<%4 <1,5 yaş İH
>%4 <1,5 yaş KH
<%2 1,5-5 yaş İH
>%2 1,5-5 yaş KH

Gangliyonöroblastom
nodüler klasik

ve
GNB varyantı

Makroskopik olarak görünür
nodül(ler) var/yok

KH/İH

KH/İH

İH

İH

Gangliyonöroblastom
intermikst

Gangliyonörom
mature olmakta olan alt tip

Andiferansiye

Kötü diferansite

Diferansiye olmakta olan

Nöroblastom

Schwann stroma
gelişimi

0 veya <%50 >%50

Makroskopik
olarak görünür 

nodül(ler)

Var

Yok

Yok

Var

Makroskopik
nöroblastik

odak

MKI: Mitoz-Karyoreksisİndeksi
KH: Kötü Histoloji
İH: İyi Histoloji
GNB: Gangliyonöroblastom
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Tablo 3. Uluslararası Nöroblastom Patoloji Sınıflaması (INPC) 

Yaş Diferansiasyon MKI Prognostik Kategori 

Nöroblastom    

<18 ay Schwann stromadan fakir, andiferansiye Tümü Kötü histoloji 

 Az diferansiye ya da diferansiye Düşük ya da orta İyi histoloji 

 Tümü Yüksek Kötü histoloji 

18 ay-5 yaş Andiferansiye ya da az diferansiye Tümü Kötü histoloji 

 Diferansiye Düşük İyi histoloji 

 Diferansiye Orta ya da yüksek Kötü histoloji 

>5 yaş Tümü Tümü Kötü histoloji 

Gangliyonöroblastom - Nodüler İçindeki nöroblastik komponente ve yaşa göre   İyi veya kötü histoloji 

Gangliyonöroblastom - İntermikst Schwann stroma zengin   İyi histoloji 

Gangliyonörom Schwann stroma baskın   İyi histoloji 
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2.7. Klinik Özellikler; Semptomlar, Paraneoplastik Sendromlar 

Nöroblastomlar sempatik sinir sistemi boyunca herhangi bir yerde ortaya 

çıkabilirler. Adrenal bez en sık rastlanan lokalizasyondur (%40) ve bunu abdominal 

(%25), torasik (%15), servikal (%5) ve pelvik (%5) (Şekil 7) sempatik gangliyonlar izler. 

Tümörler daha nadir olarak ise santral veya otonom sinir sisteminde ortaya çıkarlar. 

Olguların yaklaşık olarak %1’inde primer tümör tanımlanamamaktadır. Nöroblastomlar 

lenf nodlarına, kemik iliğine, kortikal kemiğe, duraya, orbitaya, karaciğere ve cilde, daha 

nadir olarak pulmoner ve intrakraniyal bölgelere metastaz yaparlar (86). 

 

 

Şekil 7. Omurgaya uzanım gösteren büyük bir pelvik nöroblastom kitlesi, MR görüntüleme 

 

Hastalığın ortaya çıkış semptomları primer tümörün lokalizasyonunu ve eğer 

varsa metastatik hastalığın uzanımını yansıtır. Lokalize hastalığı olan hastalar 

asemptomatik olabilirken ilerlemiş hastalığı olanlarda sistemik semptomlar izlenebilir 

(87, 88). 

Primer nöroblastomların yaklaşık olarak üçte ikisi abdomen yerleşimlidir ve 

bunların da yaklaşık olarak üçte ikisi adrenal bezlerdedir (88). Abdominal tümörler 
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abdominal ağrı, dolgunluk hissi, abdominal kitle veya nadiren de intestinal obstrüksiyon 

ile ortaya çıkabilirler. Primer tümör Zuckerkandl organlarından köken aldığında 

çocuklarda bağırsak veya mesane basısına bağlı semptomlar izlenebilir. Büyük 

abdominal tümörler venöz veya lenfatik drenaj üzerine bası yaparak skrotum ile alt 

ekstremitelerde ödeme ve hipertansiyona neden olabilir. Abdominal distansiyon ile 

birlikte tümör hacminde ani ve dramatik bir artış tümör içine spontan kanamayı işaret 

ediyor olabilir. Abdominal kitleler her zaman olmasa da tipik olarak ağrısızdır, fiksedir 

ve serttir. Orbital metastaza bağlı peri orbital ekimoz “rakun gözü”, ciltte subkutan 

nodüller, yaygın hastalığa bağlı iştahsızlık, kilo kaybı, kemik iliği metastazı varlığında 

ateş ve anemi görülebilir (125). 

Primer torasik tümörler farklı şikayetlere bağlı olarak yapılan değerlendirmeler 

ya da göğüs grafileri esnasında tesadüfen saptanabilirler. Mediastinal tümörler trakea 

deviasyonu veya stridor yapan darlıklara neden olabilirler, ayrıca yüksek torasik ve 

servikal kitleler Horner sendromu (ptozis, miyozis ve anhidrozis) ile ilişkili olabilirler. 

Büyük torasik tümörler genellikle mekanik obstrüksiyon ile ilişkilidirler ve superior vena 

cava sendromuna neden olabilirler (89). 

Primer tümörler spinal kanala nöral foramenlerden invaze olarak “kum saati” 

tümörüne neden olabilirler. Transvers myelopati olarak da bilinen ve bu şekilde oluşan 

spinal kord basısı onkolojik bir acildir ve ağrıya, motor ya da duyusal defisitlere veya 

bağırsak ve/veya mesane kontrol kaybına neden olabilir(90).  

Opsoklonus myoklonus sendromu paraneoplastik bir sendrom olup 

nöroblastomlu çocukların %1 ila 3’ünde izlenir. Bu sendromu olan çocukların yaklaşık 

yarısında altta yatan bir nöroblastom vardır ve bunların yarısında nörolojik semptomlar 

tümör tanısının önüne geçer. Otoimmün bir patogenezi olduğuna inanılan bu sendromun 

karakteristik semptomları hızlı göz hareketleri, ritmik sallanmalar (myoklonus) ve/veya 

ataksidir. Bu bulguları olan tüm çocuklar nöroblastom yönünden değerlendirilmelidir 

(91). 

Diğer bir paraneoplastik sendrom olan otonom VIP sekresyonu nadiren de olsa 

nöroblastom ile ilişkili olabilir. VIP sekresyonu abdominal distansiyon ve hipokalemi ile 

ilişkili kontrolsüz sekretuvar diyare yapabilir (92). Bu semptomlar tümör çıkarılması 

sonrasında genellikle düzelmektedir (93). VIP üreten tümörler genelde 

gangliyonöroblastomlar ve gangliyonöromalarda görülür (94). 
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2.8. Tanısal Değerlendirme ve Evreleme 

Tümör Belirteçleri 

Nöroblastomlu hastalarda tedaviye geçilmeden önce hemogram, biyokimyasal 

incelemeler, VMA, HVA, ferritin, NSE, LDH tetkikleri ve hepatit gibi viral serolojik 

testlerin değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla ölçülecek tümör belirteçlerinin referans 

değerleri aşağıda sunulmuştur (Tablo 4). 

En özgül ve duyarlı olan belirleyiciler vanilmandelik asit (VMA) ve 

homovanilik asittir (HVA). VMA epinefrin ve norepinefrinin, HVA ise dopamin 

metabolizmasının son ürünüdür. Ölçümleri tanıda ve hastalık yanıtının 

değerlendirilmesinde yardımcı tetkiklerdir ve nöroblastomlu hastaların %90’ından 

fazlasında yükselmektedirler. Genellikle spot idrar düzeyleri tercih edilir. Rekürrens 

tanısında duyarlılığı düşüktür (95). 

Nöroblastlar ferritin salgılarlar. Yüksek değerleri kötü klinik gidişle ilişkilidir. 

Serum düzeleyleri kan transfüzyonlarından etkilenebileceğinden tanı ve izlem için 

kullanılmaması önerilir (95). 

Nöron spesifik enolaz (NSE) nöroblastom hücreleri tarafından salgılanır. 

Yüksek serum değerleri Ewing sarkomu, feokromasitoma, küçük hücreli akciğer kanseri 

gibi tümörlerde de bildirilmiştir.  Serum düzeyleri hastalığın yaygınlığı ile oranlıdır. NSE 

seviyesi yüksek olan hastaların yaklaşık yarısında metastatik hastalık vardır. Tanıda idrar 

katekolaminlerinden daha az duyarlı olmasına rağmen rekürrensin saptanmasında daha 

duyarlıdır (95). 

Laktik dehidrogenaz (LDH) özgüllüğü düşük bir tümör belirleyicidir. Büyük 

tümörlerde ve yüksek riskli hastalıkta yükselir. Moleküler belirleyicilerin yokluğunda 

evre ve yaş ile birlikte prognoz belirleyici olarak kullanılabilir (96). 
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Tablo 4. Nöroblastomda tümör belirteçlerinin referans aralıkları 

Test Normal/Düşük Yüksek 

Ferritin 0-150 ng/ml >150 ng/ml 

NSE 1-100 ng/ml >100 ng/ml 

VMA/HVA oranı <1 >1 

LDH <1500 U/L  >1500U/L  

 

 

Radyolojik Tanı Yöntemleri 

Nöroblastomdan şüphelenilen veya metastatik değerlendirme yapılacak 

hastalarda radyolojik inceleme ayrıntılı yapılmalıdır.  

Direkt grafiler kalsifiye intrakaviter lezyonu veya kemikte litik lezyonları 

gösterebilir. Ultrasonografi (USG) kitleyi ve karaciğer tutulumunu gösterebilir, böbrek 

tümörlerini ayırt eder. Sedasyon ve kontrast madde gerekmemesi nedeniyle kullanımı 

oldukça güvenilir ve ekonomiktir. 

Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme: Hastanın 

başlangıç incelemesinde ultrasonografi genellikle ilk radyolojik değerlendirme olsa da, 

nöroblastom şüphesinde primer tümör bölgesinin ve metastatik hastalığın incelenmesinde 

mutlaka uygulanmalıdır. BT ve MR tümörün 3-boyutlu tanımlanmasını sağlar, yüksek 

riskli hastaların veya lokal radyoterapi alanların izleminde ayrıntılı bilgi verir (97). 

Sintigrafik Tanı Yöntemleri  

I123-MIBG taraması: Nöroblastom hastalarının optimal evrelemesi için 

yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahip olan metaiyodobenzilguanidin I123 (MIBG) 

taraması tercih edilmektedir. I123 MIBG’nin sensitivitesi yaklaşık %90 civarındadır (98). 

MIBG norepinefrinin kimyasal bir analoğudur ve nöroblastom gibi sempatik sinir sistemi 

dokularında selektif olarak birikmektedir. Radyoaktif iyot ile işaretlenebilir ve sintigrafi 

ile görüntülenebilir. Nöroblastomlu hastalarda MIBG taraması tümör tanı ve takiplerinde 

önerilmektedir (98-101). MIBG ‘de radyoaktif iyot kullanıldığı için tiroid bezi eşzamanlı 

non-radyoaktif iyot (örn. potasyum iyodid) uygulaması ile korunmalıdır. MIBG tedavi 

amacıyla kullanıldığında hastaların %64’ünde tiroid disfonksiyonu gelişebildiği 

bildirilmiştir (102-104). Potasyum iyodide tiroksin ve metimazol eklenmesi, MIBG 
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uygulamasını takiben dört hafta boyunca tiroid disfonksiyonunun önlenmesi için etkili 

bir girişimdir (105). 

PET: MIBG negatif hastalarda uygulanması önerilmektedir. Kemoterapi 

sonrasında yanıtsız olan kitlelerin FDG tutma miktarları tümörün canlı olup olmadığını 

gösterebilir. İnflamasyon bölgeleri, hiperaktif kemik iliği, karaciğer ve beyin fazla FDG 

tutar, bu nedenle metastazların, akciğer lezyonlarının ve kemik iliği tutulumunun ayrımı 

yapılamaz (106). Sempatik sinir sistemini hedefleyen PET ajanları ile evreleme, tedavi 

yanıtının değerlendirilmesi ve yeniden evreleme amacı ile rutin kullanılabilir (107). 

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 

Nöroblastom tanısında mutlaka kemik iliği biyopsisi veya aspirasyonu 

yapılmalıdır. Kemik iliği posterior iliak kemikten yapılır. İki farklı bölgeden alınan 

numuneler ile dört farklı örnek (iki biyopsi, iki aspirasyon) elde edilir. Eğer bu dört 

numuneden herhangi birinde tümör hücresi görülürse kemik iliği tutulumu pozitif olarak 

kabul edilir (100). Kemik iliği hastalığı yok diyebilmek için dört numunenin tümünün de 

temiz olması gerekir.  

Patolojik Değerlendirme 

Nöroblastom immün histokimyasal boyalarla Ewing sarkom, küçük hücreli osteosarkom, 

kondrosarkom gibidiğer küçük, mavi, yuvarlak hücreli tümörlerden ayrılabilir. Elektron 

mikroskopisi nörosekretuar granülleri, mikroflamanları ve paralel mikrotübül 

yapılanmaları gösterir. Schwann stroma miktarına göre; schwann stromadan fakir olan 

nöroblastom, schwann stroması daha zengin olan ganglionöroblastom ve schwann 

stroması baskın olan ganglionörom adlarıyla 3 ayrı histolojik yapıda tanımlanır. 

Nöroblastların farklılaşma derecesi nöroblastom alt grubunu belirler; diferansiye 

olmamış, kötü diferansiye veya diferansiye olmakta olan 3 alt grupta değerlendirilir. 

Ganglionörom farklılaşmakta olan nöroblastom komponentin varlığı veya yokluğuna 

göre matürleşmekte olan veya matür ganglionörom olarak adlandırılır. 

Ganglionöroblastom ise ganglionörom komponenti içinde yer alan nöroblastom 

komponentinin şekline göre nodüler veya intermikst tip olarak gruplanır (107). 

Evreleme 

Rezeke edilebilecek tümörlerde başlangıçtaki tanısal prosedürler, primer 

tümörün tam ya da tama yakın rezeksiyonu ve tutulmamış ipsilateral ve kontralateral lenf 

nodlarından örnekleme yapılmasıdır.  
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Tümör dokusu ya da kemik iliğinde tümör pozitif bulunursa MYCN gen durumu 

ve DNA ploidisi mutlaka değerlendirilmelidir. Nöroblastom tanısı koyabilmek için 

gerekli kriterlerden aşağıdakilerden birinin bulunması gereklidir (100): 

 İmmünohistokimya, elektron mikroskobisi ya da yüksek idrar/serum 

katekolaminleri veya metabolitleri ile birlikte olarak veya olmadan tümör 

dokusunun ışık mikroskopu ile değerlendirilmesine dayalı histolojik bir 

tanı varlığı 

 Aspirasyon veya biyopsisinde kemik iliğine metastazı gösteren kanıtlar ile 

birlikte idrar veya serum katekolaminlerinin ya da metabolitlerinin 

yükselmesi 

1990’larda Uluslararası Nöroblastom Evreleme Sistemi (INSS) kullanıma 

girmiştir (100). Bu sistemdeki tümör evresi, rezeksiyon durumuna ve lenf nodları ya da 

uzak bölgelere yayılıma göre tanımlanır. 2009 yılında ise Uluslararası Nöroblastom Risk 

Grubu Evreleme Sistemi (INRGSS) revizyona girmiş ve rezeksiyon sonrası 

değerlendirme yapmak yerine tedavi öncesi görüntüleme parametrelerini evrelemeye 

dahil etmiştir (108).  
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Tablo 5. Eski (INSS) ve yeni (INRGSS) uluslararası nöroblastom evreleme sistemlerinin karşılaştırması 

INSS 1993  INRGSS 2009 

Evre Tanım  Evre Tanım 

1 

Tümör köken aldığı organa sınırlı, makroskopik tam rezeksiyon. 

Mikroskopik tümör artığı olabilir veya olmayabilir. İpsilateral ve 

kontralateral lenf nodu tutulumu yok. 

 L1 
Tek vücut kompartmanında görüntüleme ile tanımlanmış 

risk faktörlerine göre vital yapıları tutmayan lokal tümör 

2A 
Unilateral tümör, tam olmayan makroskopik rezeksiyon. İpsilateral 

ve kontralateral lenf nodu tutulumu yok. 
 L2 

Bir veya daha fazla görüntüleme ile tanımlanmış risk 

faktörü bulunan lokorejyonel tümör 

2B 

Unilateral tümör, makroskopik tam veya tam olmayan rezeksiyon. 

İpsilateral bölgesel lenf nodu tutulumu var, kontralateral lenf nodu 

tutulumu yok. 

   

3 

Orta hattı aşan tümör ± bölgesel lenf nodu tutulumu. Unilateral 

tümör + kontralateral lenf nodu tutulumu var. Orta hat tümörü + 

bilateral lenf nodu tutulumu var. 

   

4 
Yaygın hastalık, uzak metastazlar (uzak lenf nodu, kemik iliği, 

kemik, karaciğer ve/veya diğer organlar). 
 M Uzak metastatik hastalık (evre MS hariç) 

4S 

Evre 1 ve 2 gibi lokalize primer tümör. Yaş <365 gün. Sadece 

karaciğer, cilt ve/veya kemik iliği yayılımı (tümör hücreleri <%10 

olmalı) var. 

 MS 
18 aydan küçük çocuklarda cilt, karaciğer ve/veya kemik 

iliğine metastaz yapmış hastalık 
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2.9. Prognostik Faktörler 

Nöroblastomların klinik davranışları birbirinden oldukça farklılıklar 

gösterebilir. Bu tümörlerin biyolojik davranışlarını belirleyen bazı faktörlerin bilinmesi 

hastalık sonuçlarının öngörülmesinde yarar sağlayabilir. Bu faktörlerden bazıları hasta ile 

ilişkili iken (örn. tanı yaşı), birçoğu tümör ile ilişkilidir (örn. hastalık evresi, tümör 

histolojisi, moleküler ve sitogenetik özellikler). 

Tümör evresi: Nöroblastomlu hastalarda tanı anında metastatik yayılımın 

boyutu hasta sonuçlarının belirlenmesinde en önemli faktördür (109-111). Primer tümöre 

bağlı ya da komşuluğundaki lenf nodlarına bölgesel yayılım her ne kadar hasta 

sonuçlarını etkilemese de, uzak metastatik hastalık (örn. kemik iliği tutulumu) oldukça 

kötü bir prognozu işaret eder. 

INRGSS Evre 4S tanımını modifiye etmiş, primer tümörleri karaciğer, deri ve 

kemik iliğine sınırlı metastazları olan 18 ay ve altındaki hastaları bu kategoriye almıştır. 

Bu hastaların genel sağkalımları %85’in üzerindedir (112). Evre 4S hastalığı olan 

infantlardaki tümör hücreleri spontan regresyona gidebilmektedir (113). Ancak, tüm 

nöroblastom evrelerinde olduğu gibi evre 4S hastalığı yapan tümörlere heterojen tedavi 

protokollerinin uygulanması gereklidir (114).  

Tanı yaşı: Nöroblastomlu çocuklarda tanı yaşı önemli bir prognostik faktördür 

(5, 86, 115, 116). Tanı yaşı daha erken olan hastalarda sağkalım oranları daha iyidir 

(yenidoğanlar hariç) (5, 117, 118). Nöroblastom için 5 yıllık sağkalım oranları Amerikan 

Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Sürveyans, Epidemiyoloji ve Sonuçlar (SEER) programında 

1 yaşın altı %83, 1-4 yaş arası %55 ve 5-9 yaş arasında %40 olarak saptanmıştır (119).  

Erken tanı yaşının daha iyi prognoz ile ilişkili olmasının bir istisnası evre 4S 

hastalığı olan 4 ila 6 haftanın altındaki yenidoğanlardır. Bu hasta grubunda karaciğerdeki 

nöroblastom hızla büyüyebilir ve olguların yaklaşık olarak %30’unda akciğer tutulumu 

ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Aksine kısıtlı adrenal hastalığı olan yenidoğanlar iyi bir 

prognoza sahiptir ve sıklıkla tedaviye ihtiyaçları olmaz (5, 145, 147). 

Patolojik risk sınıflaması: Histolojik olarak nöral tipteki hücreler ile Schwann 

hücreleri arasındaki denge tümörün nöroblastom, gangliyonöroblastom veya 

gangliyonörom olarak sınıflanmasını sağlamaktadır. Bu tümörlerde sırasıyla farklı 

diferansiasyon dereceleri bulunabilir (andiferansiye, kötü diferansiye, diferansiye 

olmakta olan). Histoloji önemli bir prognostik faktördür.  
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MYCN protoonkogen amplifikasyonu ve ploidi olarak tanımlanan tümör 

hücresinin DNA içeriği tümörün klinik davranışını öngörmede faydalıdır (120-123). Bu 

faktörlerden bazıları Çocuk Onkolojisi Grubu’nun tedavi seçimi için oluşturduğu 

Nöroblastom Risk Sınıflandırma Sistemi’ne de dahil edilmiştir (Tablo 6). MYCN 

amplifikasyonu olmayan evre 4 nöroblastomlu çocuklardaki prognoz yaş ile ilişkilidir 

(117). 

1p delesyonları kromozom 2p24-25’te yerleşimli MYCN (N-myc) onkogeninin 

amplifikasyon (yüksek kopya sayısı) ve aşırı ekspresyonu ile yakından ilişkilidir (124, 

125). Nöroblastomlu hastaların yaklaşık olarak %25-50’sinde MYCN’in 50 ila 400 kat 

yükseldiği tespit edilmiştir ve kötü prognoz ile ilişkilidir (112, 126-130). 

1p, 11q ve 14q’da heterozigosite kayıpları ve 17q’da artış gibi diğer kromozomal 

anomaliler kötü prognostik özelliktedir. Ek olarak tümör vaskülaritesi ile sinir büyüme 

faktör reseptörleri (TrkA ve TrkB), ferritin, LDH, gangliozid GD2, nöropeptid Y, 

kromogranin A, CD44, çoklu ilaç direnci ile ilişkili protein ve telomeraz ekspresyon 

seviyeleri olumsuz faktörlerdendir (131).  

 

Tablo 6. Çocuk Onkolojisi Grubu risk değerlendirme tablosu 

Risk Grubu Evre Yaş MYCN Amplifikasyon Durumu Ploidi SHIMADA  

Düşük risk 1 Herhangi bir yaş Tümü Tümü Tümü 

Düşük risk 2A/2B  Herhangi bir yaş Amplifikasyon yok Tümü Tümü 

Yüksek risk 2A/2B  Herhangi bir yaş Amplifiye Tümü Tümü 

Orta risk 3 <547 gün Amplifikasyon yok Tümü Tümü 

Orta risk 3 ≥547 gün  Amplifikasyon yok Tümü İyi histoloji 

Yüksek risk 3 Herhangi bir yaş Amplifiye Tümü Tümü 

Yüksek risk 3 ≥547 gün  Amplifikasyon yok Tümü Kötü histoloji 

Yüksek risk 4 <365 gün Amplifiye Tümü Tümü 

Orta risk 4 <365 gün  Amplifikasyon yok Tümü Tümü 

Yüksek risk 4 365 ila <547 gün  Amplifiye Tümü Tümü 

Yüksek risk 4 365 ila <547 gün  Tümü DNA index = 1  Tümü 

Yüksek risk 4 365 ila <547 gün  Tümü Tümü Kötü histoloji 

Orta risk 4 365 ila <547 gün  Amplifikasyon yok DNA index > 1  İyi histoloji 

Yüksek risk 4 ≥547 gün  Tümü Tümü Tümü 
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Tablo 6. Çocuk Onkolojisi Grubu risk değerlendirme tablosu (devam) 

Risk Grubu Evre Yaş MYCN Amplifikasyon Durumu Ploidi SHIMADA  

Düşük risk 4S  <365 gün Amplifikasyon yok DNA index > 1  İyi histoloji 

Orta risk 4S  <365 gün Amplifikasyon yok DNA index = 1  Tümü 

Orta risk 4S  <365 gün Amplifikasyon yok Tümü Kötü histoloji 

Yüksek risk 4S  <365 gün Amplifiye Tümü Tümü 

 
 

Hiperdiploid nöroblastomlar; daha düşük evre, başlangıç tedavisine daha iyi 

yanıt ve diploid tümörlere göre genel olarak daha iyi prognoz ile ilişkilidirler ve eğer 

MYCN amplifikasyonu da yoksa bu etkiler daha belirgindir (53, 132-134). 

Nöroblastomda farklı klinik, genetik ve labotatuvar özelliklerinin prognoz ile 

ilişkisi aşağıda belirtilmiştir (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Nöroblastomda prognostik faktörler 

Özellik İyi Prognoz Kötü Prognoz 

Histoloji Olumlu Olumsuz 

Yaş <2 yaş >2 yaş 

NSE  Normal  Yüksek 

Ferritin  Normal  Yüksek  

VMA/HVA  Yüksek (>1) Düşük (<1)  

Evre  I-II-IVs  III-IV  

Evre  IVn (yalnız lenf nodu metastazı)  IV  

Primer bölge  Boyun, posterior mediasten, pelvis  Abdomen 

LDH  Düşük (<1500 μ/mL)  Yüksek (>1500 μ/mL)  

Tümörün Galyum alımı Yok  Var  

MYCN gen amplifikasyonu  1 Kopya  1'den çok kopya  

Flow sitometrik DNA  Anöploid  Diğer 

BCL-2 onkojen  Negatif  Pozitif  

Telomeraz aktivitesi  Düşük Yüksek 

Kromozom 1p delesyonu  Yok  Var  
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2.10. Tedavi 

Nöroblastom tedavisi risk kategorisine bağlıdır. Hastalar aşağıdaki kriterlere 

göre düşük, orta ve yüksek risk kategorilerine ayrılırlar: 

 Hasta yaşı 

 Hastalık evresi 

 Tümör histolojisi 

 MYCN onkogen amplifikasyon varlığı/yokluğu 

 Tümörün kantitatif DNA içeriği (DNA indeksi veya ploidisi) 

2.10.1. Düşük riskli hastalık 

Düşük risk kategorisindeki hastalar genellikle düşük evre hastalığı olanlardır 

(örn. Evre 1, 2A ya da 2B) ve tümörlerinde MYCN amplifikasyonu yoktur, 

hiperdiploiddir ve iyi histolojik özellikleri vardır.  

İzlem: Bir yaşın altında, MYCN amplifikasyonu olmayan Evre 1 veya 2 olan 

çocuklarda, asemptomatik evre 4S hastalığı olan infantlarda başlangıç stratejisinde izlem 

önerilmektedir. İzlem sırasında progresif tümöral büyüme tespit edilmesi durumunda ise 

hastalar cerrahiye yönlendirilebilirler. Progresyon olmadan kemoterapi endikasyonu 

yoktur (182, 185-192). 

Evre4S hastalarda kötü prognozu iki aydan küçük infantlar, diploid veya 

andiferansiye tümörü olanlar ve/veya MYCN amplifikasyonu olanlar oluşturur. Agresif 

başlangıç tedavisinin bu hastalara verilmesinin uygun olduğu önerilmiştir (145-147).  

Cerrahi: Düşük risklitümörlerin primer tedavisi tek başına cerrahidir (123, 135-

138). Rezeke edilebilirlik tümör lokalizasyonu, majör yapılarla komşuluk, uzak 

metastazın varlığı ve hasta yaşına göre belirlenmektedir. Tümörün güvenle çıkarılması 

riskli isecerrahi işlemler ertelenmeli ve neoadjuvan kemoterapi ile tümör hacmi 

azaltılmalıdır. Sadece cerrahi uygulanan hastalarda iki ila beş yıl arasındaki olaysız 

sağkalım oranları evre 1 hastalığı olan çocuklarda %93’ün üzerindedir. Evre 2A veya 2B 

hastalığı olan asemptomatik çocukların çoğunda sadece cerrahi uygulanması 

sonrasındaki izlem mükemmeldir (139-141). 

Kemoterapi: Tümörleri rezeke edilemeyen ya da spinal kord basısı, solunum 

problemleri veyabağırsak sorunları yaşayan kişilerde kullanılmalıdır. En sık kullanılan 

ajanlar siklofosfamid, karboplatin veya sisplatin, etoposid ve doksorubisinin 

kombinasyonlarıdır. Lokal ancak anrezektabl hastalığı olanlarda kemoterapi primer 
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tümörün küçültülmesi için kullanılabilir ve tümör rezeksiyonu güvenli oluncaya kadar 

ertelenir (139, 142, 143). 

Radyoterapi: Kemoterapiye yanıtsız anrezektabl veya progresif tümörlerde, ya 

da yaşamı tehdit eden komplikasyonları, nörolojik tutulumu veya acil kemoterapiye 

yanıtsız tümör ilişkili organ disfonksiyonu olan hastalarda tercih edilmelidir.  

2.10.2. Orta riskli hastalık 

Çocuk Onkolojisi Grubu risk sınıflama şemasına göre orta riskli hastalık 

grubunda 18 aydan küçük olup MYNC amplifikasyonu olmayan evre 3 hastalığı olan 

çocuklar ile 18 aydan büyük olup MYCN amplifikasyonu olmayan ve olumlu histolojik 

özellikler taşıyan çocuklar yer alır. Ayrıca MYCN amplifikasyonu olmaksızın evre 4 

hastalığı olan infantlar ile diploid tümörleri veya kötü histolojili 4S hastalığı olup MYCN 

amplifikasyonu olmayan infantlar da bu gruptadır. Bu hastalarda standart yaklaşım 

kemoterapi ve mümkün olduğunda rezeksiyon yapılmasıdır. Kemoterapiye yanıt 

vermeyen durumlar, hayatı tehdit edici komplikasyonların varlığında radyoterapi 

uygulanabilir. Kemoterapi uygulama süresi tipik olarak 12-24 haftadır ve mevcut risk 

faktörlerine göre kemoterapi optimize edilmelidir. 

Cerrahi: Orta riskli nöroblastomlarda cerrahi biyopsi tanısal amaçlı olarak ve 

histolojik ya da genomik özellikleri anlayabilmek için gereklidir, ancak optimal sonucu 

elde edebilmek için cerrahi rezeksiyonun gerekliliği henüz net değildir (144-147). 

Kemoterapi: Orta yoğunlukta çok ajanlı kemoterapi (örn. doksorubisin, 

siklofosfamid, platin bileşiği ve etoposid) verilmesi orta riskli nöroblastomu olan 

çocuklar için önerilmektedir ve genellikle rezeksiyon öncesinde uygulanmaktadır (115). 

Başlangıçta kombine modalite yaklaşımı ile olumlu sonuçlar alınmasını takiben, daha 

sonraki klinik araştırmalarda kemoterapi yoğunluğu ve lokal kontrol ölçütlerinin 

agresifliği azaltılmıştır (145). 

Radyoterapi: RT seçeneği orta riskli gruplar için sadece cerrahi ve kemoterapiye 

rağmen progresyon gösteren hastalar için önerilmektedir (145). 

2.10.3. Yüksek Riskli Hastalık 

18 aydan daha büyük ve yaygın hastalığı olan ya da MYCN amplifikasyonu gibi 

kötü belirteçleri olan hastalardır. Kemoterapi, cerrahi rezeksiyon, yüksek doz kemoterapi 

ile kök hücre kurtarma tedavisi ve RT uygulanması ile daha iyi sonuçlar elde edilmiştir 
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(148). Ayrıca, randomize çalışmalarda elde edilen sonuçlar myeloablatif kemoterapi ile 

kök hücre kurtarma tedavisi alan hastalarda artmış sağkalım oranlarını göstermiştir (149, 

150).  

Yüksek risk hastalarda uygulanan güncel tedavi yaklaşımları şunlardır: 

 İndüksiyon: İndüksiyon fazında farklı ajanlarla yoğun kombine rejimler 

kullanılarak (platin bileşikleri, siklofosfamid, doksorubisin, etoposid) 

primer ve metastatik tümörler küçültülmeye çalışılır. 

 Lokal kontrol: Cerrahi rezeksiyon ve RT ile primer tümörün lokal 

kontrolü sağlanabilir. Primer tümör yatağına ve diğer bulky hastalık 

bölgelerine uygulanacak RT ile lokal tümör rekürrensinin önüne 

geçilebilir (151, 152). 

 Konsolidasyon: Tümör hacmi kemoterapi ve cerrahi ile azaltıldıktan 

sonra konsolidasyon fazında yüksek doz kemoterapi ve ardından otolog 

hematopoietik kök hücre kurtarma tedavisi uygulanır (127, 148). Yüksek 

riskli hastaların birçoğunun tanı anında kemik iliği metastazlarının 

bulunması nedeniyle otolog iliğin kullanımı risk teşkil etmektedir. Bu 

hastalara erken dönem araştırmalarda kök hücre ürünlerine 

immünomagnetik olarak purging işlemi uygulanmıştır. Ancak, anti-tümör 

purging işlemlerinin rekürrens veya genel sağkalım oranlarını 

iyileştirmediği Çocuk Onkolojisi Grubu tarafından gerçekleştirilen 

prospektif randomize bir çalışma ile gösterilmiştir (174). 

 İdame: İdame tedavisinin temelini cis-retinoik asit tedavisi 

oluşturmaktadır (127, 153).  

 

2.10.4. Minimal Rezidüel Hastalık 

INSS tanı ve evreleme çalışmalarında kemik iliği aspirasyon yaymalarında 

sitomorfolojik tanı ancak kemik iliğindeki blast oranı %10’un üzerinde ise mümkündür. 

Oysa periferik kanda daha az miktarlarda blast varlığı, LDH düzeyi ile birleştirildiğinde 

bir yaş üstü evre 4 hastalıkta önemli bir olumsuz prognostik veri sayılır. Aynı gösterge 

klinik olarak hastalıksız sayılan hastalar için de geçerlidir; relaps ve ölüm oranında artışı 

işaret eder. Bu tablo minimal rezidüel hastalık (MRD) olarak adlandırılır. Bu hastalarda 

başlangıçtaki remisyon çoğunlukla tam değildir ve neden minimal rezidüel hastalıktır. 
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Minimal rezidüel hastalık tanısı için immünsitoloji, immünfloresan, “reverse 

transcriptase” PCR analizi ile tirozin hidroksilaz mRNA tayini (RT-PCR) veya GD2 

transkript sayısı ölçümü yapılmaktadır (154, 155). 

Bu hastalarda güncel bir yaklaşım nöroblastomlarda tümör ilişkili bir antijen 

olan disialogangliozid GD2’i hedef alan ve toksisitelerini azaltmak üzere modifiye 

edilmiş olan kimerik anti-GD2 antikorları ile uygulanan immünoterapidir (156). Kimerik 

anti-GD2 antikoru olan dinutuximaba sitokinlerin (granülosit makrofaj koloni uyarıcı 

faktör ile interlökin 2) eklenmesinin rekürrenslerin önlenmesinde tek başına cis-retinoik 

asit kullanılmasına göre daha fazla fayda sağlayacağı gösterilmiştir. Dinutuximab Mart 

2015 tarihinde FDA tarafından parsiyel yanıt gösteren yüksek riskli nöroblastomu olan 

pediatrik hastaların tedavisi için onaylanmıştır. Bu tedavinin toksisiteleri arasında ciddi 

ve yaşamı tehdit edici infüzyon reaksiyonları ve ciddi nöropatik ağrı yer alır (221).  

 Diğer yaklaşımlar: Yoğun multimodal tedavilere rağmen çocukların 

yaklaşık olarak sadece %40’ı uzun dönem hastalıksız kalabilmektedir (2). 

Bu hasta grubunda kök hücre kurtarma tedavisi ile tedavi yoğunluğunun 

artırılması ve en iyi tedavinin tespit edilebilmesi yönünde çalışmalar 

sürdürülmektedir.  

 Yenilikçi tedaviler: Yüksek riskli nöroblastomların tedavisinde yeni 

yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu 

tedavi seçeneklerinden bazıları şunlardır: 

o Hedefe yönelik otolog T-hücreleri (157, 158) ve nöroblastom 

aşıları (159, 160) gibi immünoterapiler 

o Bilinen genetik mutasyonlar (örn. ALK (161)) üzerinden etki 

gösteren veya apoptozisi indükleyen (örn. Fenretinide (162)) 

ilaçlarla uygulanan hedefe yönelik tedaviler 

o Antianjiogenik ajanlar veya bifosfonatlar gibi tümör mikroçevre 

düzenleyicileri (163) 

o Retinoidler nöroblastom tedavisinde diferansiye edici ajan olarak 

kullanılır. Retinoid türevi olan All-Trans-retinoik asit (ATRA) ve 

13cis retinoik asit (13-cis RA) yüksek düzeylerde nöroblastom 

hücre serilerinde MYCN mRNA ekspresyonunu belirgin azaltarak 

hücre büyümesinde duraklama ve morfolojik farklılaşma 
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yaparlar.Retinoidler idame tedavisi ve otolog kök hücre nakli 

sonrası idame tedavisinde kullanılmaktadır (164). Konsolidasyon 

tedavisi sonrasında günde iki kez ve 28 günlük siklusun ardışık 14 

günü boyunca verilecek cis-retinoik asitin hastalık rekürrensini 

azaltacağı bildirilmektedir ve bu nedenle yüksek riskli 

nöroblastomun standart post-konsolidasyon tedavisinde 

kullanılmaktadır (153). Cis-retinoik asitin olumlu özelliklerinden 

bir diğeri de kemoterapiye karşı gelişen dirençte etkilenmemesidir. 

Yapılan klinik araştırmalarda kemoterapi ya da otolog kemik iliği 

transplantasyonu sonrasında 13-cis-retinoik asit tedavisini alan 

hastalarda 3 yıllık olaysız sağkalımın bu tedaviyi almayanlara göre 

belirgin olarak yüksek olduğu da (%46’ya karşı %29; p=0.027; 

CCC3891 çalışması) gösterilmiştir (127). 

o İyodin-131-metaiyodobenzilguanidin (MIBG) tedavisi genellikle 

otolog periferik kan kök hücre kurtarma tedavisi ile birlikte 

uygulanır. 

Akut yan etkileri kemik iliği toksitesi, göğüs ağrısı, 

ekstravazasyon halinde dermal nekroz, geç yan etkisi tiroit 

fonksiyon bozukluğu ve sekonder kanserlerdir (165). 

MIBG ayrıca refrakter nöroblastomların tedavisinde de 

kullanılmaktadır (166). İlerlemiş ve kemoterapiye dirençli 

nöroblastomlarda MIBG tedavisine yanıt oranlarının %33’e kadar 

yükseldiği bildirilmektedir (167). Çalışmalar ayrıca bu tedavinin 

kemoterapi öncesinde de uygulanabileceğini ve belirgin bir 

toksisiteye neden olmayacağını göstermiştir (168). Nöroblastom 

tedavisinde MIBG kullanımının değerlendirildiği bir meta-analiz 

araştırmasına göre birçok klinik araştırmada MIBG tedavisi ile 

elde edilen ortanca başarı oranları %30’lar civarında bildirilmekte 

olup, relaps ve refrakter hastalıklar için bu oran oldukça kabul 

edilir bir başarı oranını temsil etmektedir (165). 
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2.11. Prognoz 

2.11.1. Tedavi Sonuçları ve Yanıt Değerlendirilmesi 

Nöroblastomlu hastaların akıbetleri evre, histoloji, MYCN amplifikasyonu, 

DNA ploidisi, tanı yaşı ve metastaz yaygınlığı ve bölgeleri gibi hem hasta hem de tümör 

ile ilişkili faktörlere göre değişiklik göstermektedir.  

 Bir yaşın altındaki infantlar daha büyük çocuklara göre daha iyi sağkalım 

oranlarına sahiptir (beş yıllık sağkalım oranları bir yaşın altında %83, 1 ila 

4 yaş arasında %55 ve 5 ila 9 yaş  %40 olarak bildirilmiştir (1)). 

 Düşük riskli tümörü olan hastalarda primer tedavi tek başına cerrahidir. 

İki yıllık olaysız sağkalım oranlarının %85 ila %100 arasında olduğu 

bildirilmektedir (146, 169, 170). Relaps gelişen hastalar ileri cerrahi veya 

kemoterapi ile genellikle kurtarılabilmektedir.  

 Asemptomatik lokalize nöroblastomu veya hepatomegalisiz 

asemptomatik evre 4S hastalığı olan bazı infantlar ile prenatal tanı konmuş 

kısıtlı adrenal hastalığı olan yenidoğanlarda acil tedavi gerekmeyebilir ve 

progresyon gelişene dek izlenebilirler. 

 Evre 3 nöroblastomu olan hastalarda elde edilecek sonuçlar tanı yaşına ve 

histolojik özelliklere bağlıdır. Bir çalışmada infantlar için 4 yıllık olaysız 

sağkalım oranları %93 olarak bildirilmiş, ancak iki yaşından büyük ve 

kötü biyolojik özellikleri olan hastalar için bu oranın sadece %54 olduğu 

belirtilmiştir (115). 

 Orta riskli nöroblastomu olan hastaların tedavileri orta doz yoğunluğunda 

kemoterapi rejiminin cerrahiye eklenmesi şeklinde olup lokal RT’nin rolü 

kısıtlıdır. Bu hastalarda uzun dönemli sağkalım oranları %90’ın 

üzerindedir (145). 

 Yüksek riskli hastalığı olanlarda yüksek doz tedavi ile birlikte otolog 

hematopoietik kök hücre kurtarma tedavilerini kapsayan yoğun 

multimodal stratejilere rağmen sonuçlar kötüdür. Uzun dönem sağkalım 

oranları %40’lar civarındadır. Bu hastalar yeni tedavilerin 

değerlendirildiği klinik protokollere yönlendirilebilir. 
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Nöroblastom için kullanılan uluslararası yanıt kriterleri aşağıda özetlenmiştir 

(Tablo 8) (100, 171). 
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Tablo 8. Nöroblastom yanıt kriterleri 

REMİSYON DERECESİ PRİMER TÜMÖR METASTATİK BÖLGELER TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ 

Tam remisyon (CR) Tümör yok 
 Tümör yok (karaciğer, kemik, kemik 

iliği, batın) 

 İdrar VMA: normal  

 LDH: normal  

 NSE: normal 

Çok iyi kısmi yanıt (VGPR) Tümör %90-99 oranında küçülmüş 

 Tümör yok  

 Kemik iliği normal  

 Rezidü kemik mts olabilir  

 Yeni mts yok 

 İdrar VMA: <%90  

 LDH: başlangıç değerinden %90 oranında 
azalma  

 NSE: normal veya orta derecede yüksek 

Kısmi yanıt (PR) Tümör %50-90 oranında küçülmüş 

 Yeni mts yok  

 Tüm ölçülebilir mts alanları %50- 90 
küçülmüş 

 Kemik mts %50’den fazla azalmış 

 Kemik iliği değerlendirmesinde 
sadece bir alanda rezidü pozitif 
olabilir 

 İdrar VMA: <%50-90  

 LDH: %50-90 azalma  

 NSE: %50-90 azalma 

Mikst yanıt (MR) 
 Yeni lezyon yok 

 Ölçülebilir lezyonda (primer veya metastatik) >%50 oranında küçülme, bununla birlikte bir diğer lezyonda <%50 küçülme 

 başka bir lezyonda <%25 büyüme 

Remisyon yok (NR) 
 Yeni tümör yok  

 Var olan kitlenin %50’den az küçülmesi 

 ancak bir başka kitlenin %25’den az büyümesi 

İlerleyici hastalık (PD) 
 Yeni tümör var  

 Var olan herhangi bir kitlenin%25’ten çok büyümesi veya kemik iliği pozitifleşmesi 
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2.11.2.  Uzun Dönem Etkiler 

Amerika Birleşik Devletleri’ndetahmini olarak 15-45 yaş arasındaki her 900 

kişiden birinin çocukluk çağı kanserinden kurtulmuş olduğu bildirilmektedir (172). 

Malignansilerin kendilerinin ve bunlara karşı verilen tedavilerin kişiler üzerine uzun 

dönem etkileri ile ilgili mekanizmalar şunlardır: 

 Tümör rezeksiyonu sırasında oluşabilecek vasküler hasar, çevre dokularda 

iskemik zedelenmeye neden olabilir. Adrenal ve/veya abdominal primer 

tümör yataklarına radyoterapi uygulaması sonrasında renal atrofi, over ve 

testis fonksiyon bozuklukları, kemik ve yumuşak dokuların hipoplazi veya 

fibrozisi gibi kas ve iskelet sistemi sorunları gelişebilir. 

 Kemoterapötik ajanlara bağlı pulmoner (solunum fonksiyon testlerinde 

bozukluk), kardiyak (antrasiklinlere bağlı kardiyomiyopati, kalp 

yetmezliği), renal (platin bileşiklerine bağlı akut veya kronik böbrek 

fonksiyon bozukluğu) ve nörolojik (öğrenme güçlüğü, problem çözmede 

güçlük, beceri azlığı) sorunlar bildirilmiştir (173). 

 Baş ve boyun bölgesine verilen radyoterapi ve MIBG tedavisi bozulmuş 

lineer büyüme, tiroid disfonksiyonu ve infertilite gibi multiple endokrin 

etkiler ortaya çıkabilir (102, 174). 

 Yüksek riskli nöroblastom tedavisi sonrasında sekonder malignansilerin, 

özellikle de myelodisplazi ve löseminin gelişimi bildirilmiştir (175, 176). 

 İntraspinal tümör tedavisi esnasında gerekli olabilecek laminektomi 

sonrasında vertebral cisimlerin asimetrik büyümelerine bağlı olarak 

skolyoz riski artabilir (177-179). 

 Çocukluk çağı kanserlerinden kurtulan kişilerden beş yaşından önce 

kraniyal radiasyon alanlarda kognitif defisitlerin daha sık görüldüğü 

bildirilmiştir.  

Nöroblastom tedavisinde kullanılan kemoterapödik ajanlara bağlı olarak 

gelişebilecek yan etkiler aşağıda özetlenmiştir (Tablo 9) (TPOG-2009 protokolü). 
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Tablo 9. Nöroblastomda kullanılan kemoterapödik ajanlar ve yan etki profilleri 

Kemoterapödik Ajan Yan Etki Profili 

Karboplatin Geçici myelosupresyon, trombositopeni, saç dökülmesi, renal toksisite, 

hipomagnezemi, elektrolit bozuklukları, odyolojik yan etki, periferal 

nöropati, karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler, bulantı, 

kusma, nadiren tip 1 hipersensitivite.  

Sisplatin Geçici myelosupresyon, trombositopeni, saç dökülmesi, renal toksisite, 

hipomagnezemi, odyolojik yan etki, periferal nöropati, karaciğer fonksiyon 

testlerinde geçici yükselmeler, bulantı, kusma, aritmi, saç dökülmesi, 

nadiren mukozit ve nadiren vinca alkaloidleri ile kombinasyonlarında 

anaflaksi, gözlenir. Hipokalsemi gözlenebilir  

Siklofosfamid Geçici myelosupresyon, saç kaybı, bulantı, kusma, hemorajik sistit, su 

retansiyonu, yüksek dozlarda kardiyotoksisite (OKIT dozlarında) 

Dakarbazin Myelosupresyon, saç kaybı, bulantı, kusma, karaciğer fonksiyon testi 

yükselmesi (nadir), renal fonksiyon bozulması (nadir), allerji (nadir), 

konvulziyon (nadir), ateş, doku nekrozu  

Doksorubisin Myelosupresyon, saç kaybı, kardiyotoksisite (akut aritmiler, geç 

kardiyomyopati) bulantı, kusma, mukozit, karaciğer fonksiyon testlerinde 

geçici artış, allerjik reaksiyonlar (nadir) 

Etoposid Myelosupresyon, saç kaybı, ateş, hipotansiyon, anaflaktik reaksiyon, 

bulantı, kusma, diyare, mukozit, hepatosellüler enzim yüksekliği, ikincil 

malignansi  

İfosfamid Myelosupresyon, saç kaybı, bulantı, kusma, hemorajik sistit, renal 

etkilenme, ansefalopati (%10- 20 civarında ; ajitasyon, gece kabusları, 

bilinç kaybı, konvulziyon) geçici karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme 

(nadir) 

Melfalan Myelosupresyon, saç kaybı, kusma, kusma, bulantı, mukozit, diyare, 

karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselme, alerji (nadir) , 

venookluziv hastalık (nadir).  

Vinkristin Periferal nöropati, santral sinir sistemi toksisitesi (nadir), konstipasyon, 

veno okluziv hastalık (nadir), poliüri, dizüri, uygunsuz ADH sekresyonu, 

myelosupresyon, saç kaybı, para venöz injeksiyonlarda nekroz.  

13-cis retinoik asit Sıklıkla; Keilitis, konjunktivit, mukozalarda kuruma, kaşıntı, saç kaybı, 

trigliserid yükselmesi, SGOT – SGPOT geçici yükselme. Orta derecede: 

Hiperkalsemi, kemik ağrısı, kemiklerde dekalsifikasyon, kemik iliği 

baskılanması, Nadir: Gece körlüğü, baş ağrısı, depresyon, karın ağrısı, 

diyare, baş dönmesi, kulak çınlaması, kemik iliği nekrozu, pulmoner 

vaskulit, vaskulit. 
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2.12. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) 2003 ve 2009 Tedavi 

Protokolleri 

2.12.1. TPOG-NB-2003 Nöroblastom Tedavi Protokolü 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastom 2003 (TPOG NB-2003) tedavi 

protokolü Türkiye’deki 30 çocuk onkoloji merkezinde 01.10.2002 tarihinde 

uygulanmaya başlandı. Evrelemede uluslararası nöroblastom evreleme sistemi 

(International Neuroblastoma Staging System, INSS), histolojik incelemede uluslararası 

nöroblastom patoloji sınıflaması (International Neuroblastoma Pathology Classification, 

“INPC”), risk sınıflamasında çocuk onkoloji grubu (Children Oncology Group “COG”) 

sistemi kullanıldı. Tümör dokusu veya tutulu kemik iliği örneklerinde MYCN onkogen 

amplifikasyonu çalışıldı ve MYCN için 10 kopyanın üzeri amplifikasyon olarak kabul 

edildi. Hastalarda MYCN onkogen amplifikasyonu çalışılmamış ise bu grup için yaş, 

INSS evre ve INPC histolojik inceleme sonucu dikkate alınarak risk sınıflaması yapıldı 

(Tablo 10). 

 

Tablo 10. MYCN Onkogen Analizi Yapılmamış Olguların TPOG NB 2003 Protokolündeki Nöroblastom 

Risk Sınıflaması 

Risk Grubu INSS Evre  Yaş (yıl) Shimada Histolojisi 

Düşük 

1 0 – 21  Herhangi  

2a – 2b  0 – 21  Herhangi  

4S  <1  İyi 

Orta İyi Histoloji 

3 0 – 21  İyi 

3 ≥1  İyi 

4 <1  İyi 

Orta Kötü Histoloji 
3–4  <1  Kötü 

4S  <1  Kötü 

Yüksek 
3 ≥1  Kötü 

4 >1  Herhangi  

 

Düşük risk grubunda evre 1’de sadece cerrahi, evre 2’de cerrahiye ek 3 kür 

kemoterapi (sisplatin, vinkristin, ifosfamid), evre 4S’de cerrahiye ek 4 kür kemoterapi 

(vinkristin, siklofosfamid) verildi (Şekil 8). 
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Şekil 8. TPOG NB 2003 Protokolü Düşük Risk Grubu Tedavi Şeması 

 

Orta risk grubunda (ORG) cerrahiye ek 2 – 4 kür kemoterapi (vinkristin, 

ifosfamid, dakarbazin, adriamisin / sisplatin, siklofosfamid, etoposid) verildi. İdame 

tedavi ve 13 cis- retinoik asit 10 hafta verildi. Rezidüel hastalığa radyoterapi uygulandı 

(Şekil 9). 

 

Şekil 9. TPOG NB 2003 Protokolü Orta Risk Grubu Tedavi Şeması 

 

 
Yüksek risk grubunda (YRG) hastalar tanı sonrası sorumlu hekimin kararına 

göre konvansiyonel kemoterapi (KKT) veya yüksek doz kemoterapi(YDKT)+otolog kök 
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hücre nakli (OKHN) ile tedavi edildiler (Şekil 5, Şekil 6). YRG-KKT kolunda 4 kür 

kemoterapi (vinkristin, ifosfamid, dakarbazin, adriamisin / sisplatin, siklofosfamid, 

etoposid), ardından geciktirilmiş cerrahi, 6 ay idame kemoterapi verildi. YRG-OKHN 

kolunda 3 kür kemoterapi (vinkristin, ifosfamid, dakarbazin, adriamisin / sisplatin, 

siklofosfamid, etoposid), geciktirilmiş cerrahi ve hazırlama rejiminden (karboplatin, 

etoposid, melfalan) oluşuyordu (Şekil 10). Primer tümör bölgesine radyoterapi uygulandı. 

Her iki gruba 6 ay 13-cis retinoik asit verildi. 

 

 

Şekil 10. TPOG NB 2003 Protokolü Yüksek Risk Grubu Tedavi Şeması 
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2.12.2. TPOG-NB-2009 Nöroblastom Tedavi Protokolü 

TPOG 2009 nöroblastom protokollerinde düşük, orta ve yüksek risk grubundaki 

hastalar için yapılan değişiklikler şu şekildedir: 

 Düşük risk grubu 

o Yaş sınırı 12 aydan 18 aya çekildi. 

o Risk sınıflamasına MYCN amplifikasyonu dışında moleküler 

belirleyiciler eklendi (kromozom 1p, 11q, 17q aberasyonları) 

o Düşük risk grubunda olup semptomatik olmayan hastalarda “bekle 

gör” yaklaşımı benimsendi ve komplikasyonlu, hayati riski ve 

sekel riski yüksek cerrahi yaklaşımlarından kaçınılması önerildi  

o Hayatı tehdit eden semptomlar belirlendi 

o Düşük risk grubunda olup semptomatik olan hastalarda TPOG-

NB-2009 protokolünde önerilen kemoterapi şemasının 

uygulanması öngörüldü 

o Perinatal dönemde saptanan sürrenal kitlelerde TPOG-NB–2009 

protokolüne bağlı olarak açılan, yenidoğan ve erken süt çocukluğu 

dönemi için tanımlanan sürrenal kitlelerin izlemi protokolünün 

uygulanması önerildi  

 Orta risk grubu 

o Orta risk iyi histoloji ve kötü histoloji tedavi kolları devam ettirildi 

o Yaş sınırı 12 aydan 18 aya çekildi 

o Risk sınıflamasına MYCN amplifikasyonu dışında moleküler 

belirleyiciler eklendi (kromozom 1p, 11q, 17q aberasyonları) 

o Oluşabilecek geç etkiler açısından kür sayıları azaltıldı, 

kemoterapi kürlerinin yoğunluğunun korunabilmesi amacıyla kür 

aralarının 28 günü aşmaması için dozlarda azaltmalar önerildi 

o Yaşı ≤6 ay olan süt çocuklarında görece daha az yoğun kürlerle 

tedaviye başlanması önerildi 

o Orta risk iyi histoloji grubunda idame tedaviye 13-cis retinoik asit 

eklendi, orta risk kötü histoloji grubunda idame tedavisi değişmedi 

o Protokolde canlı tümör varlığında radyoterapi uygulanması devam 

ettirildi 
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 Yüksek risk grubu 

o Yüksek risk konvansiyonel kemoterapi kolu ve yüksek doz 

kemoterapi + otolog KHN tedavi kolları sürdürüldü 

o Yaş sınırı 12 aydan 18 aya çekildi 

o Risk sınıflamasına MYCN amplifikasyonu dışında moleküler 

belirleyiciler eklendi (kromozom 1p, 11q, 17q aberasyonları) 

o Yaşı ≤6 ay olan süt çocuklarında görece daha az yoğun kürlerle 

tedaviye başlanması önerildi 

o Kemoterapi ilişkili toksik ölümlerin yüksek olması nedeniyle kür 

sayısı azaltıldı 

o Yüksek risk grubunda primer tümör alanında canlı tumör devam 

ediyorsa radyoterapi uygulanması öngörüldü 

o İdame tedavisinde siklofosfamidin 4 kür verilmesi, dört kürün 

bitiminde başlayan 13 cis retinoik asid kürlerinin üç aylık 

dinlenme sonrasında toplam 9 kür olarak şekilde tekrarlanması 

kabul edildi 

TPOG 2003 ve 2009 nöroblastom protokollerindeki risk grupları aşağıdaki 

tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur (Tablo 11). TPOG-NB-2009 protokolüne göre 

risk grupları için belirtilen tedavi şemaları ise risk gruplarına göre şematik olarak 

devamında sunulmuştur (Şekil 11, 12, 13, 14). 
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Tablo 11. TPOG-NB-2003 ve TPOG-NB-2009 risk gruplarının karşılaştırılması 

TPOG-NB-2003    TPOG-NB-2009  

Risk grubu  
INSS 
Evre  

Yaş 
(yıl)  

MYCN 
amplifikasyonu  

Shimada  
DNA 

indeks  

 

Risk Grubu  
INSS 
Evre  

Yaş  MYCN  Shimada  

1p veya 
11q veya 

17q 
aberasyonu  

Düşük risk grubu  

1 0-21  Herhangi  Herhangi  Herhangi   
Düşük risk  

1 0-21 yaş  Herhangi  Herhangi  Herhangi  

2A-2B  <1  Herhangi  Herhangi  Herhangi   2A-2B  <18ay  Herhangi  Herhangi  Herhangi  

2A-2B  ≥1  (-)  Herhangi  Herhangi   2A-2B  ≥18ay  (-)  Herhangi  (-)  

2A-2B  ≥1  Amplifiye  İyi histoloji  Herhangi   Asemptomatik 4S  <12ay  (-)  İyi histoloji (-)  
4S  <1  (-)  İyi histoloji  >1   

Orta risk iyi histoloji 

3 <1 (-) İyi histoloji >1  
Orta risk iyi histoloji 

2A-2B ≥18ay  (-) Herhangi (+) 

3 ≥1  (-) İyi histoloji Herhangi  3 Herhangi (-) İyi histoloji (-) 

4 <1 (-) İyi histoloji >1  4 <18 ay (-) İyi histoloji (-) 

3-4 <1 (-) İyi histoloji 1  Semptomatik 4S <12 ay (-) İyi histoloji Herhangi 

Orta risk kötü histoloji 

3-4 <1 (-) Kötü histoloji >1  
Orta risk kötü histoloji 

4 <18 ay (-) İyi histoloji (+) 

4S <1 (-) Kötü histoloji Herhangi  3-4 <18 ay (-) Kötü histoloji Herhangi 

4S <1 (-) İyi histoloji 1 
 3 Herhangi (-) İyi histoloji (+) 

 Semptomatik 4S <12 ay (-) Kötü histoloji Herhangi 

Yüksek 

2A-2B ≥1  (+) Kötü histoloji    

Yüksek risk 

2A-2B ≥18ay  Amplifiye Herhangi Herhangi 

3 0-21 (+) Herhangi Herhangi  3 0-21 yaş  Amplifiye Herhangi Herhangi 

3 ≥1  (-) Kötü histoloji Herhangi  3 ≥18ay  (-) Kötü histoloji Herhangi 

4 >1 Herhangi Herhangi Herhangi  4 ≥18ay  Herhangi Herhangi Herhangi 

4 <1 (+) Herhangi Herhangi  4 <18 ay Amplifiye Herhangi Herhangi 

4S <1 (+) Herhangi Herhangi   4S <12 ay Amplifiye Herhangi Herhangi 
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Şekil 11. TPOG-NB-2009 düşük risk grubu tedavi protokolü 

 

 Şekil 12. TPOG-NB-2009 orta risk grubu (iyi histoloji) tedavi protokolü 
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Şekil 13. TPOG-NB-2009 orta risk grubu (kötü histoloji) tedavi protokolü 

 

 Şekil 14. TPOG-NB-2009 yüksek risk grubu tedavi protokolü 
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Tablo 12. TPOG-2003 ve TPOG-2009 kemoterapi protokolleri 

Protokol 
Kemoterapödik 

ajan 

Normal Protokol İnfant Protokolü 

Doz Verilme yolu Süre Doz Verilme yolu Süre 

TPOG-2003 protokolleri 

A1 Cisplatin 100 mg/m2 5 saatlik infüzyon 1. Gün 20 mg/m2 30-45 dk infüzyon 1.-5. Günler 

  Vinkristin 1,5 mg/m2 İV infüzyon 1. ve 5. Günler 1,5 mg/m2 İV infüzyon 1. ve 5. Günler 

A2 
İfosfamid+Mesna 2 gr/m2, %100 

24 saatlik İV 

infüzyon 
1. Gün 2 gr/m2 24 saatlik İV infüzyon 1. Gün 

  Vinkristin 1,5 mg/m2 İV puşe 1. ve 5. Günler 1,5 mg/m2 İV puşe 1. ve 5. Günler 

A3 Vinkristin 1,5 mg/m2 İV puşe 1. ve 5. Günler 1,5 mg/m2 İV puşe 1. ve 5. Günler 

 
İfosfamid+Mesna 1,8 mg/m2, %100 18 saatlik infüzyon 1.-5. Günler 1,8 mg/m2, %100 18 saatlik infüzyon 1.-5. Günler 

 

DTIC 250 mg/m2 
30 dakikalık İV 

infüzyon 
1.-5. Günler 250 mg/m2 

30 dakikalık İV 

infüzyon 
1.-5. Günler 

  Adriamycin 20 mg/m2 4 saatlik İV infüzyon 1.-3. Günler 20 mg/m2 4 saatlik İV infüzyon 1.-3. Günler 

A4 Cisplatin 100 mg/m2 5 saatlik infüzyon 1. Gün 20 mg/m2 İV puşe 1.-5. Günler 

 

Siklofosfamid+Mesn

a 
200 mg/m2, %60 doz 1 saatlik İV infüzyon 1.-5. Günler 200 mg/m2, %60 doz 1 saatlik İV infüzyon 1.-5. Günler 

  
VP-16 150 mg/m2 

45 dakikalık İV 

infüzyon 
4. ve 5. Günler 150 mg/m2 

45 dakikalık İV 

infüzyon 
4. ve 5. Günler 

A5 Cisplatin 30 mg/m2 20 saatlik infüzyon 1.-5. Günler 30 mg/m2 20 saatlik infüzyon 1.-5. Günler 

 

Siklofosfamid+Mesn

a 
300 mg/m2, %60 doz 1 saatlik İV infüzyon 1.-5. Günler 300 mg/m2, %60 doz 1 saatlik İV infüzyon 1.-5. Günler 

  
VP-16 150 mg/m2 

45 dakikalık İV 

infüzyon 
4. ve 5. Günler 150 mg/m2 

45 dakikalık İV 

infüzyon 
4. ve 5. Günler 
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Tablo 12. TPOG-2003 ve TPOG-2009 kemoterapi protokolleri (devam) 

Protokol 
Kemoterapödik 

ajan 

Normal Protokol İnfant Protokolü 

Doz Verilme yolu Süre Doz Verilme yolu Süre 

A6 Siklofosfamid 5 mg/kg İV puşe 

1.-5. Günler; 

1.,4.,7., 10. hafta 5 mg/kg İV puşe 

1.-5. Günler; 1.,4.,7., 

10. hafta 

  Vinkristin 0,75 mg/m2 İV puşe 

1., 5. Günler; 

1.,4.,7., 10. hafta 0,75 mg/m2 İV puşe 

1., 5. Günler; 1.,4.,7., 

10. hafta 

TPOG-2009 protokolleri 

A7 Vinkristin 1,5 mg/m2/doz/gün İV puşe 1. Gün 0,05 mg/kg/doz/gün İV puşe 1. Gün 
 

Etoposid 150 mg/m2/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 5 mg/kg/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 
 

Karboplatin 170 mg/m2/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 6 mg/kg/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 

  Hidrasyon 2000 ml/m2/gün     

50 ml/kg/gün (+) 

ağızdan alabildiği 

kadar sıvı 

    

A8 Siklofosfamit 200 mg/m2/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 
1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
7 mg/kg/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 

 

MESNA 3x40 mg/m2/doz 
10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 

4. ve 8. saatlerinde; 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 

3x1,5 mg/kg/doz 
10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 4. 

ve 8. saatlerinde; 1., 

2., 3., 4., 5. günler 

 

Etoposid 60 mg/m2/doz/gün 5 saatlik İV infüzyon 
1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
2 mg/kg/doz/gün 5 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 

  Sisplatin 20 mg/m2/dos/gün 
18 saatlik İV 

infüzyon 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
0,7 mg/kg/doz/gün 18 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 
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Tablo 12. TPOG-2003 ve TPOG-2009 kemoterapi protokolleri (devam) 

Protokol 
Kemoterapödik 

ajan 

Normal Protokol İnfant Protokolü 

Doz Verilme yolu Süre Doz Verilme yolu Süre 

A9 Vinkristin 1,5 mg/m2/doz/gün İV puşe 1., 5. günler 0,05 mg/kg/doz/gün İV puşe 1., 5. günler 
 

DTIC (Dakarbazin) 200 mg/m2/doz/gün 
30 dakikalık İV 

infüzyon 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
7 mg/kg/doz/gün 

30 dakikalık İV 

infüzyon 
1., 2., 3., 4., 5. günler 

 

İfosfamid 1500 mg/m2/doz/gün 
20 saatlik İV 

infüzyon 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
50 mg/kg/doz/gün 20 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 

 

+%100 MESNA 1500 mg/m2/doz/gün 
20 saatlik İV 

infüzyon 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
50 mg/kg/doz/gün 20 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 

  Adriamisin 30 mg/m2/doz/gün 4 saatlik İV infüzyon 4., 5. günler 1 mg/kg/doz/gün 4 saatlik İV infüzyon 4., 5. günler 

A10 Siklofosfamit 150 mg/m2/doz/gün Ağızdan 1.-8. günler 5 mg/kg/gün ağızdan 1.-8. günler 
 

%60 dozda MESNA 
Günlük 3x30 

mg/m2/doz 
Ağızdan 

Siklofosfamidin 0., 

4. ve 8. saatlerinde; 

1.-8. günler 

Günlük 3x1 

mg/kg/doz 
ağızdan 

Siklofosfamidin 0., 4. 

ve 8. saatlerinde; 1.-8. 

günler 
 

VEYA 
      

 
Siklofosfamit 400 mg/m2/gün 1 saattlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 13 mg/kg/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3. Günler 

  %60 dozda MESNA 
Günlük 3x80 

mg/m2/doz 

10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 

4. ve 8. saatlerinde; 

1., 2., 3. günler 

Günlük 3x3 

mg/kg/doz 

10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 4. 

ve 8. saatlerinde; 1., 

2., 3. günler 
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Tablo 12. TPOG-2003 ve TPOG-2009 kemoterapi protokolleri (devam) 

Protokol 
Kemoterapödik 

ajan 

Normal Protokol İnfant Protokolü 

Doz Verilme yolu Süre Doz Verilme yolu Süre 

A11 Siklofosfamit 300 mg/m2/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 
1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
10 mg/kg/doz/gün 1 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 

 

MESNA 3x60 mg/m2/doz 
10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 

4. ve 8. saatlerinde; 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 

3x2 mg/kg/doz 
10 dakikalık İV 

infüzyon 

Siklofosfamidin 0., 4. 

ve 8. saatlerinde; 1., 

2., 3., 4., 5. günler 

 

Etoposid 80 mg/m2/doz/gün 5 saatlik İV infüzyon 
1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
2,5 mg/kg/doz/gün 5 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4. günler 

  Sisplatin 30 mg/m2/doz/gün 
18 saatlik İV 

infüzyon 

1., 2., 3., 4., 5. 

günler 
1 mg/kg/doz/gün 18 saatlik İV infüzyon 1., 2., 3., 4., 5. günler 
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2.13. Nöroblastom Cerrahisi 

Cerrahi, uygulanan müdahalenin zamanlamasına bağlı olarak hem tanısal hem 

de terapödik bir işlemdir. Tedavi öncesinde uygulanan primer cerrahi ile tanı konması ve 

biyolojik çalışmalar için doku alınması (=biopsi), tümör yayılım alanının (=evreleme) 

belirlenmesi ve eğer mümkünse tümörün çıkarılması (=eksizyon) amaçlanır. Geç primer 

veya second-look cerrahide ise cerrah hem kalıntıyı çıkarır hem de uygulanmış olan 

önceki tedaviye yanıtın saptanmasına yardımcı olur. 

2.13.1. Primer -Başlangıç- Cerrahi 

Tümör tanısı konduktan sonra diğer tedavi modalitelerinin uygulanmadan 

cerrahinin tedavi amaçlı birincil uygulama olarak kullanılmasıdır.  Eğer cerrahi 

komplikasyon riski çok düşükse, seçilmiş hastalarda tam rezeksiyon yapılabilir. Bu 

özellikle Evre-I kitlenin komplikasyon yaratmadan çıkarılabileceği lokalize hastalık için 

geçerlidir. Lokalize hastalıkta rezidüel doku kalsa dahi iyi prognoz söz konusu 

olduğundan agresif, organ hasarı yaratıcı girişimlerden kaçınılmalıdır. Yaygın metastatik 

hastalıkta cerrahi uygulanabilirliği sınırlıdır. 

2.13.2. Sekonder Cerrahi (Second Look): 

Daha önce yapılmış bir cerrahi girişim vardır, amaç ilk girişim sonrası kalan 

rezidünün çıkarılması veya kemoterapinin primer tümör ve lenf bezlerindeki sonuçlarının 

değerlendirilmesidir. Cerrahi zamanlaması protokolde belirtildiği şekildedir. 

2.14. Nöroblastomda Radyoterapi̇ 

Düşük risk nöroblastomda radyoterapinin herhangi bir rolü bulunmamaktadır. 

Lenf nodu metastazlı orta risk grubu olgularda primer tümör yatağı ve bölgesel 

lenf nodlarına uygulanan adjuvan radyoterapinin hastalıksız ve genel sağkalımı arttırdığı 

gösterilmiştir. Varolan COG çalışmalarında ise orta risk grubunda radyoterapi kullanımı 

sınırlanmaktadır. TPOG-NB-2009 protokolünde bir önceki protokolde yer aldığı gibi 

üçüncül cerrahi sonrası canlı tümör hücresi saptanan hastalarda primer tümör bölgesine 

adjuvan radyoterapi uygulamasına devam edilmektedir. 

Radyoterapinin yüksek riskte rolü orta risk grubuna göre daha belirgindir. 

Güncel yüksek risk nöroblastom protokollerinde otolog kemik iliği transplantasyonunun 

tüm vücut ışınlaması içermeyen hazırlama rejimleriyle yapılması ve lokal radyoterapi ile 
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kombine edilmesi önerilmektedir. Relaps nedeniyle primer tümör bölgesi ve uzak 

metastazlara yönelik radyoterapi sağkalımı arttırabilir. 

Radyoterapi uzak metastazı olan hastalarda semptomların azaltılmasında 

palyatif bir role de sahiptir. Eksternal radyoterapi ile kemik veya viseral metastazlara 

ilişkin ağrı hafifletilmektedir. Hızlı büyüyen bir tümörün yarattığı bası radyoterapi ile 

hızla azaltılabilir. 

Yüksek riskli hastalardan 1 yaş altı ve mikroskobik kalıntısı olan altgrup dışında, 

cerrahi sonrası MIBG pozitif ya da operasyon sonrası canlı tümör hücresi olan hastalarda 

primer tümör bölgesine radyoterapi zorunludur. MIBG yapışamayan hastalar kalıntı var 

kabul edilerek radyoterapi görmelidir.  

Radyoterapinin zamanlaması için ise, orta riskli grupta üçüncül, yüksek riskli 

grupta ikincil cerrahi sonrası canlı tümör hücresi bulunan hastalarda primer tümör 

bölgesine radyoterapi postoperatif 4-6 içinde başlatılmalıdır. Periferik kök hücre nakli 

uygulanacak grupta ise nakilden sonra en fazla 2 ay içinde radyoterapi başlatılmalıdır. 

 Bu veriler ışığında protokolde yaşa, alan büyüklüğüne ve kalıntı 

durumuna göre toplam doz ve fraksiyon dozu önerileri aşağıdaki tabloda 

özetlenmektedir: 

Tablo 13. TPOG-NB-2009 Nöroblastom Tedavi Protokolüne göre radyoterapi doz şeması 

Yaş (ay)  
GTV CTV 

Toplam doz / Fx dozu  Toplam doz / Fx dozu  

0-12   15Gy / 1.5Gy  -  

13-24   30Gy / 1.5Gy  25.5 Gy / 1.5 Gy  

25-48 tüm batın 30Gy / 1.5Gy 25.5 Gy / 1.5 Gy  

 diğer 30.6 Gy / 1.8 Gy   25.2 Gy / 1.8 Gy  

> 48 tüm batın 36Gy / 1.5Gy 30 Gy / 1.5 Gy 

  diğer 36Gy / 1.8Gy  30.6 Gy / 1.8 Gy  

GTV: Radyoterapi planlama aşamasında görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen tedavi volümü 
CTV: GTV + 2 cm. Nöroblastomun yayılma paterni organ kompartmanlarına ve bariyerlerine sınırlı 
değildir. Bu nedenle prensip olarak GTV üzerine her yönden 2 cm verilerek CTV belirlenmelidir. 

 Paravertebral: Vertebraya dayanmamış tümör varlığında spinal kanal CTV’ye 
alınmamalıdır  

 Uzun kemikler: Uzun kemiklere dayanmamış tümör için kemik CTV’ye alınmayabilir 
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3. HASTALAR VE YÖNTEM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi bitirme tezi olarak gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada 

Ağustos 2000 ile Aralık 2015 tarihleri arasında anabilim dalımızın Pediatrik Onkoloji 

Bölümünde tanı konularak tedavi ve takipleri gerçekleştirilmiş olan nöroblastom, 

ganglionöroblastom ve ganglionörom tanılı 79 hastaya ulaşılmış, bunlardan 3 hastanın 

verilerine erişilemediği için çalışma kapsamı dışında tutulmuş, geri kalan 76 hastanın 

genel demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışma kapsamında değerlendirilmiş olan hastaların tıbbi kayıtlarına hastane 

kayıtlarındaki arşiv dosyalarından, pediatrik onkoloji bölümünde muhafaza edilen 

kayıtlardan ve hastane bilgi yönetim sisteminde yer alan bilgilerinden ulaşılmıştır. 

Kayıtlardan elde edilemeyen bilgiler için hastaların aileleri ile telefonla iletişime 

geçilerek bilgi edinilmiş ve mümkün olan olguların kontrol amaçlı hastaneye 

başvurmaları talep edilmiştir. Hastaların verilerine erişim bakımından 2005 yılı öncesine 

ait veri toplama işlemleri hastane bilgi yönetim sisteminin bu tarihte kullanılmaya 

başlamış olmasından dolayı ailelerden ve hasta dosyalarından edinilen bilgilerle sınırlı 

kalmış, 2005 yılı sonrasındaki veriler ise elektronik olarak muhafaza edilen bilgi yönetim 

sistemi verilerini de içermiştir. 

Çalışma kapsamında olgulara ait yaş, cinsiyet, tanı yaşı ve başvuru ili gibi temel 

demografik özellikler; risk faktörleri, prenatal öyküleri, başvuru semptomları, tümör 

histopatolojileri, hastalık yerleşim bölgeleri, tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri, 

MIBG ve PET tutulumu, hastalık evreleri, izlem süreleri, nüks durumları ve bölgeleri ile 

mikrobiyolojik değerlendirme sonuçları gibi klinik özellikler; tümör belirteçleri gibi 

laboratuvar parametleri; sözel olarak değerlendirilen genetik çalışma sonuçları; 

uygulanan tedavi protokolleri, izlem süreleri, radyoterapi alma durumları, KİT 

uygulanma ve toksisite gelişimi gibi tedavi özellikleri ve hastaların son durumlarına ait 

sağkalım verileri incelenmiştir. 

3.1.  İstatistiksel Analizler 

Çalışma verilerinin tanımlayıcı analizlerinin gösteriminde sayısal parametreler 

için ortalama ve standart sapma değerleri, kategorik parametreler için ise sıklık ve yüzde 

gösterimleri kullanılmıştır. Uygulanan tedavi protokolü, tümör yerleşimi, hastalık evresi 



 52

ve histopatolojik alt gruplar gibi bağımsız gruplar arasında sayısal verilerin istatistiksel 

olarak karşılaştırılmasında iki grup arası analizlerde Mann-Whitney U testi, ikiden fazla 

grup arası yapılan karşılaştırmalarda ise Kruskall-Wallis testi, kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-kare testi kullanılmıştır. Çoklu grup karşılaştırmalarında 

istatistiksel olarak anlamlı farkları oluşturan grupların tespiti için Bonferroni 

düzeltmesinin uygulandığı post-hoc analizler incelenmiştir. Çalışmanın sağkalım 

analizleri Kaplan-Meier yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve sağkalım grafikleri bu metod ile 

çizilmiştir. Sağkalım analizlerinde alt gruplar arasında yapılan sağkalım 

karşılaştırmalarında log-rank testi kullanılmıştır. Çalışmanın tüm analizlerinde 

istatistiksel olarak anlamlılık için %5 tip 1 hata (p<0,05) sınırı kullanılmıştır. Analizler 

SPSS 21 (IBM Inc., Armonk, NY, USA) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Çalışma grubunun genel demografik özellikleri 

Çalışma grubumuzda toplam 76 hastaya ait veriler değerlendirilmiştir (Tablo 

14). Hastalardan 36’sı kız (%47,4) ve 40’ı erkekti (%52,6) (Şekil 15). Hastaların başvuru 

anındaki ortalama yaşları 35,8±39,3 ay ve ortalama tanı yaşları 37,9±40,1 ay idi. Bu yaş 

dağılımı ile hastaların %47,4’ü (n=36) 18 ay ve daha altında tanı alırken, %52,6’sı (n=40) 

18 aydan daha büyükken tanı almıştı. 

Tablo 14. Çalışma hastalarının temel demografik özellikleri 

  n (%) 

Cinsiyet 
  

Kız 36 (47,4) 

Erkek 40 (52,6) 

  
 

 Ort±SS Min-Maks 

Yaş (ay) 35,8±39,3 0-157 

Tanı yaşı (ay) 37,9±40,1 1-160 

   

 
n (%) 

Tanı yaşı grubu 
  

≤ 18 ay 36 (47,4) 

>18 ay 40 (52,6) 

 

 

 

Şekil 15. Hastaların cinsiyet dağılımları 

Kız
%47,4

Erkek
%52,6
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Hastaların geldikleri illerin (Şekil 16) ve yıllara göre başvuru sayılarının (Şekil 

17) değerlendirilmesi sonucu en sık başvurunun Samsun ilinden (n=39, %52) 

gerçekleştiği ve en sık 2008 yılında yeni tanı nöroblastom olgusu görüldüğü (n=10, 

%13,2) belirlendi (Tablo 15).1 hastanın bilgisine ulaşılamadı. 

 

Tablo 15. İllere göre başvuru sayıları 

Geldiği İl          n (%) 

Samsun 39 (52) 

Ordu 16 (21,3) 

Amasya          5 (6,7) 

Tokat 4 (5,3) 

Sinop 3 (4) 

Trabzon 3 (4) 

Giresun 2 (2,7) 

Batum 1 (1,3) 

Gümüşhane 1 (1,3) 

Irak (Samsun) 1 (1,3) 

 

 

 

Şekil 16. Hastaların geldikleri illerin dağılımı 
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Şekil 17. Yıllara göre başvuru sayılarının dağılımı 

 

4.2. Çalışma grubunun genel klinik özellikleri 

Hastaların başvuru anındaki yakınmalarının ortalama olarak 4,7±9,1 haftadır 

mevcut olduğu tespit edildi. En sık karşılaşılan başvuru yakınmalarının karın ağrısı ve 

karında şişlik (%42,2) ve ateş (%18,4) olduğu görüldü. Nörolojik bulgu olarak 15 

hastanın sekizinde yürüme bozukluğu (10,5), altısında pitozis (%7,9), bir hastada ataksik 

yürüyüş (%1,3) vardı. Ayrıca nörolojik bulgulu hastalarımız arasında bir hastamızda 

Horner sendromu mevcuttu. Şikâyet bölgeleri olarak ise en sık karın (%47,4) ve toraks 

(%14,5) tespit edildi. Çalışma grubundaki sekiz hastada (%10,5) herhangi bir başvuru 

yakınması olmadığı ve bunların insidental olarak tespit edildiği belirlendi. Başvuru 

değerlendirmelerinin detayları Tablo 16 ve Şekil 18’de sunulmuştur. 
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Tablo 16. Başvuru değerlendirmesi 

  n (%) 

Yakınma süresi (hafta) 4,73±9,07 

Başvuru yakınması 
 

Karın ağrısı+karında şişlik 32 (42,2) 

Ateş 14 (18,4) 

Yürüme bozukluğu 8 (10,5) 

İnsidental 8 (10,5) 

Pitozis 6 (7,9) 

Huzursuzluk 4 (5,3) 

Lumbosakral kitle 2 (2,6) 

Ataksi 1 (1,3) 

Boyunda LAP 1 (1,3) 

 

 

 

 

Şekil 18. En sık başvuru yakınmaları  

 

 

 

 

Karın ağrısı
%21,1

Karında şişlik
%21,1

Ateş
%18,4

Ekstremite 
ağrısı
%10,5

İnsidental
%10,5

Diğer
%18,4

BAŞVURU YAKINMASI
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Primer tanı yöntemlerinden ise en sık MR (%46,1) daha sonra BT ye (%40,8) 

başvurulduğu belirlendi (Tablo 17). 

 

Tablo 17. Görüntüleme özellikleri 

 n (%) 

Primer tanı yöntemi 
 

MR 35 (46,1) 

BT 31 (40,8) 

USG 9 (11,8) 

Bilinmiyor 1 (1,3) 

 

Histopatolojik değerlendirmelere ait detaylar Tablo 18’de sunulmuştur. Buna 

göre hastaların büyük bir kısmında kötü diferansiye nöroblastom bulunduğu (%39,5), 

nöroblastom görülen toplam hasta oranının ise %82,9 olduğu belirlenmiştir. Hastaların 

%75’inde tanısal işlemler için biyopsi ile doku örneği alınmış, analizler sonucu 

%28,9’unda kemik iliğinde rozet oluşumu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 18. Histopatolojik değerlendirmeler 

  n (%) 

Histopatolojik tanı 
 

Nöroblastom 63 (82,9) 

Matürleşen tip ganglionöroma 7 (9,2) 

İntermiks tip ganglionöroblastom 4 (5,3) 

Sadece kemik iliğinde rozet (+) 2 (2,6) 

Tanı yöntemi 
 

Biyopsi 57 (75) 

Kemik iliği yayması 8 (10,5) 

İnce iğne biyopsi 6 (7,9) 

Tru-cut biyopsi 5 (6,6) 

Kemik iliğinde rozet formasyonu 
 

Yok 50 (65,8) 

Var 22 (28,9) 

Yapılmadı 4 (5,3) 
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MIBG ve PET tutulum bölgeleri değerlendirildiğinde MIBG tutulumunun en sık 

lokalize kitle şeklinde olduğu (%48,5), PET’te ise metastatik tutulum oranlarının yüksek 

olduğu (%77,3) görüldü (Tablo 19).  

 

Tablo 19. MIBG ve PET tutulum bölgeleri 

  n (%) 

MIBG tutulum yeri 
 

Lokalize kitle 16 (48,5) 

Metastazik tutulum 12 (36,4) 

Normal 5 (15,2) 

PET tutulum yeri 
 

Metastazik tutulum 17 (77,3) 

Lokalize kitle 3 (13,6) 

Normal 2 (9,1) 

 

 

Hastalarda yapılan evrelendirme çalışmalarına göre belirlenen hastalık 

evrelerinin dağılımı incelendiğinde en sık evre 4 hastaların bulunduğu (%50), bunları 

evre 1 (%31,6) ve evre 3 (%10,5) hastaların izlediği görüldü. Tümör yerleşimleri 

incelendiğinde en sık batın içi (%69,7) kitlelerin bulunduğu, bunların içinde de en sık 

sürrenal kitlelerin görüldüğü (%56,6) tespit edildi (Tablo 20, Şekil 19). 

 

Tablo 20. Evreleme değerlendirmesi ve tümör yerleşimi 

  n (%) 

Evre 
 

Evre 1 24 (31,5) 

Evre 2A 3 (3,9) 

Evre 2B 3 (3,9) 

Evre 3 8 (10,5) 

Evre 4 35 (46,1) 

Evre 4S 3(3,9) 
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Tablo 20. Evreleme değerlendirmesi ve tümör yerleşimi (devam) 

  n (%) 

Tümör yeri 
 

Sol sürrenal 23 (30,3) 

Sağ sürrenal 20 (26,3) 

İntraabdominal 9 (11,8) 

Spinal kanal 6 (7,9) 

Toraks 14 (18,2) 

Orbita 2 (2,6) 

Serebellum 1 (1,3) 

Supraklavikular LAP 1 (1,3) 

Lokalizasyon 
 

Batın  52 (68,4) 

Toraks 14 (18,4) 

Baş-SSS 3 (3,9) 

Diğer                                                                                                                        7 (9,2) 

 

 

 

Şekil 19. Hastalık evresi ve tümör lokalizasyonu 

 

Hasta tanıları nöroblastom ve diğerleri olarak gruplandığında ve hastalık 

evresine göre tümör lokalizasyonlarının dağılımı incelendiğinde toraks ve abdomen 

yerleşimli tümörlerin nöroblastomda çoğunluğunun evre 1 ve evre 4 oldukları, 

gangliyonöroblastom ve gangliyonörom tanılı hastalarda ise toraks yerleşimli tümörlerin 
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evre 1 ve evre 2A gibi erken evre tümörler iken, abdomen yerleşimli tümörlerin 

çoğunluğunun evre 4 oldukları tespit edildi (Tablo 21). 

 

Tablo 21. Tanıya ve hastalık evresine göre tümör yerleşimi 

  Toraks Abdomen Baş-SSS Diğer 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Nöroblastom     

E1 4 (57,1) 12 (25) - 1 (14,3) 

E2A 1 (14,3) 1 (2,1) - - 

E2B - 3 (6,3) - - 

E3 - 5 (10,4) - 3 (28,6) 

E4 2 (14,3) 24 (50) 3 (100) 3 (57,1) 

E4S - 3 (6,3) - - 

Gangliyonöroblastom+ 

Gangliyonörom 
    

E1 6 (85,7) 1 (25) - - 

E2A 1 (14,3) - - - 

E2B - - - - 

E3 - - - - 

E4 - 3 (75) - - 

E4S - - - - 

 

Prognostik faktörlere göre yapılan değerlendirmelerde hastaların %90’ında NSE 

yüksekliği, %74,3’ünde LDH yüksekliği, %50,7’sinde VMA yüksekliği ve %61’inde 

HVA yüksekliği, %33,3’ünde ferritin yüksekliği tespit edilmiştir (Tablo 22).  

 

Tablo 22. Prognostik faktörler 

NSE   

Değer; Ort±SS  118,9±174,2 

Normal; n (%)          2 (10) 

Yüksek; n (%)          18 (90) 
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Tablo 22. Prognostik faktörler (devam) 

NSE   

Değer; Ort±SS  118,9±174,2 

Normal; n (%)          2 (10) 

Yüksek; n (%)          18 (90) 

LDH 
 

Değer; Ort±SS         1059,3±1322,5 

Normal; n (%)           18 (25,7) 

Yüksek; n (%)            52 (74,3) 

Ferritin 
 

Değer; Ort±SS      242,7±334,6 

Normal; n (%) 46 (66,7) 

Yüksek; n (%) 23 (33,3) 

VMA 
 

Değer; Ort±SS   72,5±225,2 

Normal; n (%)           35 (49,3) 

Yüksek; n (%)   36 (50,7) 

HVA 
 

Değer; Ort±SS       47,4±161,5 

Normal; n (%) 23 (39) 

Yüksek; n (%) 36 (61) 

 

 

Hastaların tümör yerleşimine göre VMA ve HVA değerleri incelendiğinde 

abdomen yerleşimli tümörlerde VMA ve HVA değerlerinin torakal tümörlere göre daha 

yüksek ölçüldüğü, ancak VMA (p=0,382) ve HVA (p=0,529) değerlerindeki 

yükseklikleri her iki tutulum bölgesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermediği tespit edildi (Tablo 23). 
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Tablo 23. Tümör yerleşimine göre VMA ve HVA değerleri 

  Toraks Abdomen p 

VMA   0,382 

Değer; Ort±SS 45,6±122,2 81,5±249,3  

Normal; n (%) 9 (60) 26 (47,3)  

Yüksek; n (%) 6 (40) 29 (52,7)  

HVA   0,529 

Değer; Ort±SS 13,6±18,8 58±183,6  

Normal; n (%) 6 (46,2) 16 (35,6)  

Yüksek; n (%) 7 (53,8) 29 (64,4)   

 

 

Hastalık evresine göre VMA değerleri incelendiğinde VMA değerlerinin evre 4 

hastalıkta anlamlı derecede yüksek olduğu (p=0,001), HVA değerlerinin ise evre 1 ve 

evre 4S hariç tüm diğer evrelerde anlamlı derecede yüksek olduğu (p=0,001) tespit edildi 

(Tablo 24). 

 

 

Tablo 24. Hastalık evresine göre VMA ve HVA değerleri 

  Evre 1 Evre 2A Evre 2B Evre 3 Evre 4 Evre 4S p 

VMA        

Değer; Ort±SS 4,7±12,1 169,1±290,4 81,5±134,7 16,3±17,6 128,5±311,8 4±4,6 0,001 

Normal; n (%) 18 (85,7) 2 (66,7) 2 (66,7) 3 (42,9) 9 (26,5) 1 (33,3) 
0,001 

Yüksek; n (%) 3 (14,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 4 (57,1) 25 (73,5) 2 (66,7) 

HVA        

Değer; Ort±SS 5,9±15,2 23±26,1 14,1±11,8 19,1±21,4 91±231,3 2,7±3,5 0,024 

Normal; n (%) 14 (82,4) - 1 (33,3) 1 (16,7) 5 (17,9) 2 (66,7) 
0,001 

Yüksek; n (%) 3 (17,6) 2 (100) 2 (66,7) 5 (83,3) 23 (82,1) 1 (33,3) 

 

Histopatolojik tanı gruplarını oluşturan nöroblastom, gangliyonöroblastom ve 

gangliyonörom grupları arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmalarda tanı yaşının en 

düşük nöroblastomlu ve en yüksek gangliyonöromlu hastalara ait olduğu (p=0,002), LDH 

değerlerinin en yüksek nöroblastomlu hastalarda bulunduğu (p=0,038) belirlenmiştir 

(Tablo 25). 
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Tablo 25. Histopatolojiye göre fark gösteren özellikler 

  Nöroblastom Gangliyonöroblastom Gangliyonörom 
p 

 Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Tanı yaşı (ay) 29,7±32,5 65,5±46,7 97,4±47,8 0,002 

LDH 1177,8±1393,6 459,3±271,9 301,3±214,2 0,038 

 

Çalışmanın sayısal olarak ölçülen değişkenlerinin hastalık evresine göre yapılan 

kıyaslamaları Tablo 26’da sunulmuştur. Buna göre NSE (p=0,013), LDH (p=0,023), 

ferritin (p<0,001) ve HVA değerlerinin (p=0,001) en yüksek evre 4 hastalarda izlendiği, 

en yüksek VMA değerlerinin ise evre 2A hastalarda bulunduğu tespit edilmiştir 

(p=0,001). Radyoterapi Evre 3 ve 4 hastalara uygulanmış, uygulanan toplam dozların 

evre 4 hastalarda daha yüksek olduğu (p=0,045) belirlenmiştir. 

 

Tablo 26. Evrelere göre fark gösteren özellikler 

  Evre 1 Evre 2A Evre 2B Evre 3 Evre 4 Evre 4S 
P 

 
Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

NSE 21,4±14,3 54,6±. - 14,3±24,8 249,9±209 34±- 0,013 

LDH 432,7±227 1644±1876,1 256,7±271,6 1113,3±1183 1552,4±1633,4 392,3±144 0,023 

Ferritin 71,1±84,3 140,1±120,4 20,3±12,9 238,5±425 398,6±390,5 98,7±44,9 <0,001 

Toplam Gy - - - 28,2±6,5 47,6±20,7 - 0,045 

 

Çalışmanın kategorik değişkenlerinden hastalık evresine göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark gösterenler  Tablo 27’de özetlenmiştir. Buna göre MYCN pozitifliğinin 

hastalık evresi yükseldikçe artış gösterdiği (p=0,030), MIBG metastatik tutulumunun 

evre ile birlikte arttığı (p=0,016), benzer şekilde ferritin (p<0,001), VMA (p<0,001), 

HVA (p<0,001) yüksekliğinin evre artışına paralel olduğu, erken evrede toraks 

tutulumunun daha yüksek olduğu (p=0,041), subtotal eksizyon (p=0,018), radyoterapi 

(p<0,001), metastaz (p<0,0019), nüks (p=0,001) ve komplikasyon (p<0,001) oranlarının 

evre ile birlikte arttığı, remisyon oranlarının ise azaldığı (p<0,001) görülmüştür. 
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Tablo 27. Evrelere göre fark gösteren özellikler 

  Evre 1 Evre 2A Evre 2B Evre 3 Evre 4 Evre 4S 
P 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

MYCN       0,03 

Yok 10 (100) 2 (100) 1 (33,3) 4 (80) 17 (65,4) -  

Var - - 2 (66,7) 1 (20) 9 (34,6) 3 (100)  

MIBG tutulum yeri       0,016 

Lokalize kitle 1 (33,3) - 1 (100) 5 (100) 9 (37,5) -  

Metastazik tutulum - - - - 12 (50) -  

Normal 2 (66,7) - - - 3 (12,5) -  

Ferritin       <0,001 

Normal; n (%) 22 (100) 2 (66,7) 2 (100) 5 (71,4) 12 (37,5) 3 (100)  

Yüksek; n (%) - 1 (33,3) - 2 (28,6) 20 (62,5) -  

Ana lokalizasyon       0,041 

Batın 13 (54,2) 1 (33,3) 3 (100) 5 (71,4) 27 (77,1) 3 (100)  

Diğer 1 (4,2) - - 2 (28,6)    4(11,4) -  

Baş-SSS - - - - 3 (8,5 -  

Toraks 10 (41,7) 2 (66,7) - - 2 (5,7) -  

İlk cerrahi       0,018 

Kitle eksizyonu 23 (95,8) 2 (66,7) 3 (100) 3 (37,5) 17 (65,4) 3 (100)  

Organ biyopsisi - - - 1 (12,5) 1 (3,8) -  

Subtotal kitle eksizyonu 1 (4,2) 1 (33,3) - 4 (50) 8 (30,8) -  

Radyoterapi       <0,001 

Aldı - - - 4 (50) 25 (71,4) -  

Almadı 24 (100) 3 (100) 3 (100) 4 (50) 10 (28,6) 3 (100)  

Metastaz       <0,001 

Var - - 1 (33,3) 3 (37,5) 35 (100) 3 (100)  

Yok 24 (100) 3 (100) 2 (66,7) 5 (62,5) - -  

Nüks       0,001 

Tedavisi devam etmekte - - - 1 (12,5) 3 (8,6) -  

Var - 1 (33,3) 3 (100) 2 (25) 11 (31,4) -  

Yok 24 (100) 2 (66,7) - 5 (62,5) 21 (60) 3 (100)  

Primer/Uzak nüks       0,001 

Primer - 1 (100) 3 (100) 2 (100) 1 (9,1) -  

Uzak - - - - 10 (90,9) -  
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Tablo 27. Evrelere göre fark gösteren özellikler (devam) 

  Evre 1 Evre 2A Evre 2B Evre 3 Evre 4 Evre 4S 
P 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Kültür sonucu       <0,001 

Gram (-) 1 (5) 1 (33,3) 1 (33,3) 5 (62,5) 12 (36,4) -  

Gram (+) - 1 (33,3) - 1 (12,5) 6 (18,2) -  

Gram (+) ve Gram (-) - - - - 7 (21,2) -  

Kültür yapılmadı 13 (65) - - - 1 (3) 1 (33,3)  

Üreme yok 6 (30) 1 (33,3) 2 (66,7) 2 (25) 7 (21,2) 2 (66,7)  

Remisyon       <0,001 

Yok - - - 2 (25) 20 (57,1) -  

Var 24 (100) 3 (100) 3 (100) 6 (75) 15 (42,9) 3 (100)  

Remisyon tipi       <0,001 

Yok - - - 2 (25) 20 (57,1) -  

Tam remisyon 24 (100) 3 (100) 2 (66,7) 4 (50) 5 (14,3) 3 (100)  

Parsiyel remisyon - - 1 (33,3) 2 (25) 10 (28,6) -  

Komplikasyon gelişimi       <0,001 

Var 4 (16,7) 2 (66,7) 1 (33,3) 6 (75) 33 (94,3) -  

Yok 20 (83,3) 1 (33,3) 2 (66,7) 2 (25) 2 (5,7) 3 (100)  

 

Hastalarda yapılan sitogenetik inceleme sonuçlarına göre MYCN hastalarımızın 

49 tanesinde (%64,4) çalışılmıştır. Çalışılan hastaların %28,6 ında MYCN pozitif 

saptanmış, sitogenetik anomali ise %86,2 oranında tespit edilmiştir (Tablo 28). 

 

Tablo 28. Sitogenetik değerlendirme özellikleri 

  n (%) 

MYCN 
 

Yok 35 (71,4) 

Var 14 (28,6) 

Sitogenetik anomali 
 

Yok 4 (13,8) 

Var 25 (86,2) 

 

Hastaların %55,3’ünde metastaz gelişmiştir. Metastaz bölgeleri izole olarak 

değerlendirildiğinde 32 hastada (%42,1) lenf nodu metastazı, 25 hastada (%32,8) kemik 
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metastazı, 20 hastada (%26,3) kemik iliği metastazı, 15 hastada (%19,7) organ metastazı 

ve 14 hastada ise (%18,4) SSS metastazı olduğu görülmüştür (Tablo 29).  

 

Tablo 29. Metastaz değerlendirmesi 

  n (%) 

Metastaz 
 

Var 42 (55,3) 

Yok 34 (44,7) 

Metastaz alanı 
 

Uzak 31 (73,8) 

Çevre dokular 11 (26,2) 

Kemik 
 

Metastaz var 25 (32,8) 

Metastaz yok 51 (67,1) 

Kemik iliği 
 

Metastaz var 20 (26,3) 

Metastaz yok 56 (73,6) 

Lenf nodu 
 

Metastaz var 32 (42,1) 

Metastaz yok 44 (57,8) 

Organ (karaciğer, diğer)  

Metastaz var 15 (19,7) 

Metastaz yok 61 (80,2) 

SSS  

Metastaz var 14 (18,4) 

Metastaz yok 62 (81,5) 
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Şekil 20. Hasta grubunda metastaz varlığı 

Hastalarda nüks gelişimi yönünden yapılan değerlendirmelerde 17 hastada nüks 

meydana geldiği (%22,4), bunlardan %47,1’inin organ nüksü (sürrenal bez, karaciğer, 

toraks), %23,5’inin kemik/kemik iliği nüksü, %11,8’inin lenf nodu+kemik nüksü ve 

%17,6’sının spinal kanal nüksü olduğu görüldü. Bu değerler ile uzak nüks oranı %58,8 

iken, primer bölge nüksünün %41,2 olduğu belirlendi (Tablo 30). 

 

Tablo 30. Nüks değerlendirmeleri 

  n (%) 

Nüks 
 

Yok 55 (72,4) 

Var 17 (22,4) 

Tedavisi devam etmekte 4 (5,3) 

Nüks sayısı 
 

1 16 (94,1) 

2 1 (5,9) 

Nüks alanı 
 

Organ (sürrenal bez, karaciğer, toraks) 8 (47,1) 

Kemik/Kemik iliği 4 (23,5) 

Lenf nodu + kemik 2 (11,8) 

Spinal kanal 3 (17,6) 

Primer/Uzak 
 

Uzak 10 (58,8) 

Primer 7 (41,2) 

 

 

Metastaz 
(+)
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Metastaz 

(-)
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METASTAZ DURUMU

Uzak
%73,8

Çevre 
dokular
%26,2

METASTAZ BÖLGESİ



 68

Hastaların tanılarına göre nüks ve metastaz varlığı incelendiğinde (Tablo 31) 

nöroblastomu olan hastalarda görülen nükslerin %60’ı uzak nüks şeklinde ve en çok 

%46,7 oranında organ nüksü şeklinde gerçekleştiği görüldü. Metastaz oranları 

değerlendirildiğinde ise en çok uzak metastaz (%71,8) geliştiği görüldü. 

Gangliyonöroblastom tanılı hastalarda ise kemik ve organ nüksü geliştiği ve 

metastazların tümünün uzak metastaz olduğu belirlendi. 

 

Tablo 31. Hasta tanısına göre nüks ve metastaz varlığı 

  Nöroblastom Gangliyonöroblastom 

 n (%) n (%) 

Nüks   

Primer 6 (40) 1 (50) 

Uzak 9 (60) 1 (50) 

Nüks Alanı   

Kemik 3 (20) 1 (50) 

Lenf nodu+kemik 2 (13,3) - 

Organ 7 (46,7) 1 (50) 

Spinal kanal 3 (20) - 

Metastaz   

Çevre doku 11 28,2) - 

Uzak 28 (71,8) 3 (100) 

 

 

4.3.  Tedavi sonuçları 

 

Hasta grubunda uygulanan başlangıç cerrahisinin %76,1’i kitle eksiyonu, 

%20,9’u subtotal kitle eksizyonu, %3’ü ise organ biyopsisi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Takipler boyunca 13 hastada en az 1 kez komplikasyonlar nedeniyle ilave cerrahi 

uygulanmıştır (Tablo 32, Şekil 21). 
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Tablo 32. Cerrahi tedaviler 

  n (%) 

İlk cerrahi  
Kitle eksizyonu 51 (76,1) 

Subtotal kitle eksizyonu 14 (20,9) 

Organ biyopsisi 2 (3) 

Komplikasyonlar için geçirilen cerrahi sayısı  
1 9 (69,2) 

2 3 (23,1) 

3 1 (7,7) 

 
 
 

 

Şekil 21. Başlangıç cerrahisi 

 

Çalışmamızda değerlendirilen hastalardan 33’si 2009 protokolüne göre, 15 hasta 

2003 protokolüne göre, 1 hasta ise SIOP/PNET protokolüne göre kemoterapi almıştır. 13 

hastaya nüks protokolü, 11 hastaya da protokol dışı KT uygulanmıştır. 29 hastaya 

ortalama 44,8±20,4 Gy radyoterapi verilmiş, 10 hastaya ise kök hücre nakli yapılmıştır 

(Tablo 33). 
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Tablo 33. Kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli tedavileri 

  2003 protokolü 2009 protokolü 

 
n (%) n (%) 

Kemoterapi   

Düşük risk 1 (6,6) 2 (6,0) 

Orta risk 1 (6,6) 6 (18,1) 

 

Yüksek risk KT                                        

    Yüksek risk 3 (20) 11 (33,3) 

    Nüks KT 6 (40) 7 (21,2) 

   Protolol dışı 4 (26,6) 7 (21,2) 

Radyoterapi 9 (60) 19 (57,6) 

Kök hücre nakli -  10 (30,3) 

 

Hastaların tanı yaşlarına göre 2003 ve 2009 protokollerinde uygulanan 

kemoterapilerin dağılımları incelendiğinde 2003 protokolüne göre 12 aydan küçük 

çocukların %50’sinin yüksek risk kemoterapi protokolü aldığı, 2009 protokolüne göre ise 

yine yüksek risk protokolünün daha fazla uygulandığı ancak bu kez nispeten düşük ve 

orta risk protokollerinin de dengeli bir dağılım gösterdiği görüldü (Tablo 34). Tanı anında 

2003 protokolünde 12 aydan, 2009 protokolünde 18 aydan büyük çocuklara yüksek risk 

tedavi şemasının daha fazla uygulandığı belirlendi.  

 

Tablo 34. Tanı yaşına göre kemoterapi protokollerinin dağılımı 

  ≤ 12 ay > 12 ay     ≤ 18 ay > 18 ay 

 n (%) n (%)   n (%) n (%) 

TPOG-NB-2003 protokolü   TPOG-NB-2009 protokolü  

Düşük risk 1 (50) -  Düşük risk 2 (14,3) - 

Orta risk kötü histoloji 1 (50) -  Orta risk iyi histoloji 3 (21,4) - 

Yüksek risk - 13 (100)  Orta risk kötü histoloji 3 (21,4) - 

        Yüksek risk 6 (42,9) 19 (100) 

 

Hasta grubunda tedaviye bağlı nötropenik ateş dışı gelişen komplikasyonlara 

yönelik değerlendirmelerde 46 hastanın (%60,5) en az bir komplikasyon yaşadığı, 
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komplikasyon yaşayanlardan %82,6’sının kronik, %60,9’unun subakut ve %21,7’sinin 

akut komplikasyon geçirdikleri belirlenmiştir (Tablo 35). 

 

Tablo 35. Nötropenik ateş dışı tedavi komplikasyonları 

  n (%) 

Komplikasyon gelişimi 
 

Var 46 (60,5) 

Yok 30 (39,5) 

Kronik komplikasyon 38 (82,6) 

Subakut komplikasyon 28 (60,9) 

Akut komplikasyon 10 (21,7) 

 

 

Hasta grubunda tedavi ve takip süresince tespit edilen akut, subakut ve kronik 

komplikasyonlar incelendiğinde akut komplikasyonlardan en sık dermatit ve KCFT 

yüksekliğinin, subakut komplikasyonlardan KCFT yüksekliğinin, kronik 

komplikasyonlardan ise en sık tübülopatinin görüldüğü tespit edilmiştir (Tablo 36). 

 

 

Tablo 36. Tedavi ve takipler boyunca tespit edilen komplikasyonlar 

  n 

Akut komplikasyonlar  

Dermatit+kcft yüksekliği   8 

Hipertansiyon   1 

Meningoensefalit, konvülzyon, SIADH   1 

Subakut komplikasyonlar  

Kcft yüksekliği 15 

Hipertansiyon, tübülopati, kcft yüksekliği   9 

Tübülopati, böbrek ve kalp yetmezliği   4 
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Tablo 36. Tedavi ve takipler boyunca tespit edilen komplikasyonlar (devam) 

  n 

Kronik komplikasyonlar  

Tübülopati 17 

Horner sendromu   3 

Tübülopati, kcft yüksekliği   6 

Tübülopati, transvers miyelopati, nörojen mesane   4 

Tübülopati, kalp yetmezliği   2 

Hipertansiyon, sinir paralizileri   2 

Kinsbourne sendromu   1 

 Sekonder malinite, sekonder santral hipotroidi, boy kısalığı   2 

Tübülopati, veno okluziv hastalık   1 

 
 
 

Hastaların kan gruplarının dağılımı ve tedavide kullanılan kan ürünlerine ait 

detaylar Tablo 37’de sunulmuştur. Buna göre taze donmuş plazma, eritrosit süspansiyonu 

ve aferez ve random trombosit süspansiyonlarından toplam olarak hasta başına ortalama 

43,1±65,9 ünite ürün kullanılmıştır. Ortalama olarak her hasta 6,5±4,8 nötropenik ateş 

atağı geçirmiştir. 

 

Tablo 37. Tedavide kullanılan kan ürünleri 

 
Ort±SS 

Kullanılan kan ürünü sayısı 43,1±65,9 

TDP 3,1±6,5 

ES 14,5±18,1 

Aferez trombosit 13,3±22,4 

Random trombosit 13,3±28,6 

Geçirilen nötropenik ateş atağı 6,5±4,8 

 

 

Hasta grubunda yapılan kültür çalışmalarının sonuçlarına göre (Şekil 22) kültür 

yapılan hastalardan 20’sinde Gram (-) bakteri (%28,6), 8’inde Gram (+) bakteri (%11,4), 

7’sinde Gram (+) ve Gram (-) bakteri (%10) izole edilmiştir, 20 hastada ise üreme 

olmamıştır (%28,6). Mantar kolonizasyonu ise 6 hastada belirlenmiş (%7,8) olup, tespit 



 73

edilen mantar türleri ile mantar enfeksiyonu olan hastalardaki kültür sonuçları Tablo 

38’de özetlenmiştir. 

 

 

                          

Şekil 22. Kültür sonuçlarının dağılımı 

 

Tablo 38. Kültür çalışmaları 

  n (%) 

Kültür sonucu 
 

Üreme yok 20 (28,6) 

Gram (-) 20 (28,6) 

Gram (+) 8 (11,4) 

Gram (+) ve Gram (-) 7 (10) 

Kültür yapılmadı 15 (21,4) 

Mantar kolonizasyonu 
 

Candida albicans 2 (2,6) 

Candida guilliermondii ve albicans, Trichosporon spp 1 (1,3) 

Candida parapsilosis 1 (1,3) 

Hepatik candidiazis 1 (1,3) 

Trichosporon spp 1 (1,3) 

 

 

Üreme yok
%28,6

Gram (-)

%28,6 

Gram (+)

%11,4 

Gram (+) ve Gram (-)

%10 

Kültür yapılmadı
%21,4

KÜLTÜR SONUÇLARI
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Tablo 38. Kültür çalışmaları (devam) 

Mantar kolonizasyonu olanlarda belirlenen mikrobiyal ajanlar 

İdrar 

ESBL (-) E.coli  

ESBL (+) E.coli  

Candida albicans 

Candida guilliermondii 

Trichosporon spp. 

Kan 

Staphylococcus epidermidis 

Streptococcus sanguinis 

ESBL (+) E.coli  

ESBL (-) Klebsiella pneumoniae 

Kateter 

ESBL (+) E.coli  

Diğer (Chryseobacterium, Staph. aureus, 

Vankomisin dirençli enterokok) 

Eksuda 

Staphylococcus aureus 

BAL 

Pneumocystis carinii 

 

 

Hasta grubunun prognozu değerlendirildiğinde 54 hastanın (%71,1) remisyona 

girdiği, bunlardan 41’inin tam remisyon (%53,9), %17,1’inin ise çok iyi kısmi yanıt 

olduğu belirlenmiştir. Son değerlendirmelerde hastalardan 50’sinin (%65,8) hayatta 

oldukları, 26’sının ise (%34,2) eksitus olduğu görülmüştür. En sık eksitus nedeninin 

ilerlemiş hastalık ve sepsis olduğu tespit edilmiştir (Tablo 39). 
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Tablo 39. Hasta grubunun prognozu 

  n (%) 

Remisyon 
 

Yok 22 (28,9) 

Var 54 (71,1) 

Remisyon tipi 
 

Yok 22 (28,9) 

Tam remisyon 41 (53,9) 

Çok iyi kısmi yanıt 13 (17,1) 

Son durum 
 

Hayatta 50 (65,8) 

Exitus 26 (34,2) 

Exitus nedeni 
 

İlerlemiş hastalık 13 (50) 

İlerlemiş hastalık + sepsis 9 (34,6) 

Sepsis 2 (7,7) 

İlerlemiş hastalık+ intrakranial kanama 1 (3,8) 

Operasyon sırasında kardiyak arrest 1 (3,8) 

 

 

2003 ve 2009 protokollerinin verildiği hastalarda tedavi yanıtları 

karşılaştırıldığında tam remisyon gelişen hastaların oranının 2009 protokünde 2003 

protokolüne göre 2 kat daha fazla olduğu görüldü. Tedavi yanıtı alınamayan ve remisyona 

giremeyen hastaların oranının da 2009 protokolü uygulananlar arasında daha yüksek 

olduğu gözlendi (Tablo 40). 

 
 

Tablo 40. 2003 ve 2009 protokollerine göre tedavi yanıtları 

  TPOG-NB-2003 Protokolü TPOG-NB-2009 Protokolü 

 n (%) n (%) 

Tedavi yanıtı   

Tam remisyon 3 (20) 12 (36,4) 

Parsiyel remisyon 6 (40) 7 (21,2) 

Remisyon (-) 6 (40) 14 (42,4) 
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4.4. Sağkalım Analizleri 

Çalışmada 2003 protokolü uygulanan toplam 15 ve 2009 protokolü uygulanan 

toplam 33 hastanın son durumları Tablo 41’de özetlenmiştir. Buna göre 2003 protokolü 

uygulanan hastalardan 12’si ve 2009 protokolü verilen hastalardan 11’i ex olmuştur. 2003 

protokolü verilen hastalardan ex olanların 1’i evre 3, 11’i evre 4 hastalığı olanlardır. 

Benzer şekilde 2009 protokolü verilen ve ex olan hastalardan da 1’i evre 3 ve 10’u evre 

4 hastalığı olanlardır. 

 

Tablo 41. Uygulanan protokol ve hastalık evresine göre hastaların son durumları 

  2003 protokolü 2009 protokolü 

 Hayatta Ex Hayatta Ex 

E1 - - - - 

E2A 1 - 2 - 

E2B - - 3 - 

E3 1 1 5 1 

E4 1 11 11 10 

E4S - - 1 - 

Toplam 3 12 22 11 

 

4.4.1. Genel sağkalım 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri değerlendirildiğinde (Tablo 42) TPOG-

NB-2003 protokolü uygulanan hastalarda ortanca sağkalımın 49 ay (4 yaş 1 ay) olduğu, 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan hastalarda ise ortanca sağkalıma ulaşılamadığı ve 

devam eden takiplerde ortalama sağkalım süresinin 69+ ay (5 yıl 9 ay) olduğu görüldü. 

Her iki tedavi protokolü açısından genel sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülmedi (p=0,145) (Şekil 23). 

2003 protokolü uygulanan hastalarda 1 yıllık sağkalım oranı %80, 3 yıllık 

sağkalım oranı %60 ve 5 yıllık sağkalım oranı %38 idi.  

2009 protokoü uygulanan hastalarda 1 yıllık sağkalım oranı %94, 3 yıllık 

sağkalım oranı %67 ve 5 yıllık sağkalım oranı %52 idi. 

 

 



 77

Tablo 42. Hasta grubunda genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre SH [%95 GA]  Süre SH [%95 GA]  

2003  63 16,9 [29,5-95,6]  49 24,2  [1,2-96,1]  
0,145 

2009   69 9,0 [51,2-86,3]   - -   

 
 
 

 
 

Şekil 23. Hasta grubunda genel sağkalım süreleri  

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri tanı yaşına göre değerlendirildiğinde 

(Tablo 43) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta tanı yaşı ≤ 12 ay olan hastalarda 

mortalite gerçekleşmediği ve sağkalımın %100 olduğu görüldü. Bu grupta tanı yaşı >12 

ay olan hastalarda ise ortanca sağkalım 45 ay (3 yıl 9 ay) idi.  

2003 protokolü verilen hastalardan tanı yaşı >12 ay olanlarda 1 yıllık sağkalım 

oranı %77, 3 yıllık sağkalım oranı %54 ve 5 yıllık sağkalım oranı %31 idi. 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise tanı yaşı ≤ 18 ay olan hastaların 

ortanca sağkalıma ulaşmadıkları ve devam eden takiplerde ortalama sağkalımlarının 86+ 

ay (7 yıl 2 ay) olduğu görüldü. Bu grupta tanı yaşı >18 ay olan hastalarda ortanca 

sağkalım 44 ay (3 yıl 8 ay) idi. Bu değerler ile 2009 protokolü uygulanan hastalarda tanı 
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yaşı grupları arasında genel sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark 

gösterdiği tespit edildi (p=0,042) (Şekil 24).  

2009 protokolü verilen hastalardan tanı yaşı ≤ 18 ay olanlarda 1 yıllık sağkalım 

oranı %93, 3 yıllık sağkalım oranı %84 ve 5 yıllık sağkalım oranı %72 idi. Tanı yaşı >18 

ay olanlarda ise 1 yıllık sağkalım oranı %95, 3 yıllık sağkalım oranı %51 ve 5 yıllık 

sağkalım oranı %25 idi. 

 

Tablo 43. Yaş gruplarına göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
≤ 12 ay  - -  - -  

- 
> 12 ay  49 13,6 [22,1-75,2]  45 20,6 [4,1-84,9]  

2009 
≤ 18 ay  86 10,8 [64,3-106,9]  - -  

0,042 
> 18 ay   39 7,1 [24,6-52,5]   44 12,1 [20,2-67,8]   

 

 

 

Şekil 24. Yaş gruplarına göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde 

(Tablo 44) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta kız hastaların ortanca 

sağkalımlarının 66 ay (5 yıl 6 ay), erkeklerin ortanca sağkalımlarının 12 ay (1 yıl) olduğu 

ve istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği tespit edildi (p=0,022).  
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2003 protokolü verilen hasta grubunda kızlarda 1 yıllık sağkalım oranı %89, 3 

yıllık sağkalım oranı %77 ve 5 yıllık sağkalım oranı %52 idi. Erkeklerde ise bu oranlar 

sırasıyla %67, %33 ve %17 idi. 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise ortanca sağkalıma ulaşılmadığı 

ve devam eden takiplerde ortalama sağkalımların kızlarda 75+ ay (6 yıl 3 ay) ve 

erkeklerde 50+ ay (4 yıl 2 ay) olduğu görüldü. Bu değerler ile 2009 protokolü uygulanan 

hastalarda cinsiyetler arasında genel sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermediği tespit edildi (p=0,593) (Şekil 25).  

2009 protokolü verilen hastalarda 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları kızlarda 

sırasıyla %100, %75 ve %56 iken, erkeklerde sırasıyla %91, %64 ve %51 idi. 

 

Tablo 44. Cinsiyete göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
Kız  89 24,6 [40,7-137,3]  66 11,7 [43,2-89,0]  

0,022 
Erkek  25  9,0 [7,8-43,1]  12 6,6 [0-25,3]  

2009 
Kız  75 14,6 [46,2-103,5]  - -  

0,593 
Erkek   50 6,7 [36,7-63,2]   - -   

 

 

 

Şekil 25. Cinsiyete göre genel sağkalım süreleri 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri hastalık evresine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 45) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta Evre 2A 

hastalarda mortalite meydana gelmediği ve sağkalımın %100 olduğu, Evre 3 hastalarda 
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ortanca sağkalımın 10 ay, Evre 4 hastalarda 45 ay (3 yıl 9 ay) olduğu ve bu değerler ile 

2003 protokolü verilenlerde evrelere göre anlamlı bir sağkalım farkı izlenmediği görüldü 

(p=0,562). 

2003 protokoü verilen hastalarda Evre 3 olanlarda 1 yıllık sağkalım oranı %50 

idi. Evre 4 olanlarda ise 1, 3 ve 5 yıllık sağkalımlar sırasıyla %83, %58 ve %33 idi. 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta Evre 2A, Evre 2B ve Evre 4S 

hastalığı olanlarda mortalite izlenmedi. Evre 3 hastalarda ortanca sağkalıma ulaşılmadı 

ve devam eden takiplerde ortalama sağkalımın 66+ ay (5 yıl 6 ay) olduğu görüldü. Evre 

4 hastalarda ise ortanca sağkalım 44 ay (3 yıl 8 ay) idi. Bu değerler ile 2009 protokolü 

uygulanan hastalarda evrelere göre sağkalım farkı tespit edilmedi (p=0,098) (Şekil 26). 

2009 protkolü verilenlerden Evre 3 hastalığı olanlarda 3 yıllık sağkalım %83 idi. 

Evre 4 hastalığı olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %91, %66 ve %17 

idi. 

 

Tablo 45. Evreye göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 

  Evre 2A  - -  - -  

0,437   Evre 3  105 66,7 [0-235,4]  10 -  

  Evre 4  52 14,3 [23i8-79,8]  45 23,8 [0-91,2]  

2009 

Evre 2A  - -  - -  

0,098 

Evre 2B  - -  - -  

   Evre 3  66 8,0 [50,3-81,8]  - -  

   Evre 4  43 10,6 [21,9-63,4]  44 13,0 [18,5-69,5]  

Evre 4S   - -   - -   
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Şekil 26. Evreye göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri tümör yerleşimine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 46) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta abdomen 

yerleşimli tümörü olan hastaların ortanca sağkalımlarının 21 ay (1 yıl 9 ay), abdomen dışı 

yerleşimli tümörü olan hastaların ortanca genel sağkalımlarının ise 45 ay (3 yıl 9 ay) 

olduğu görüldü. Bu değerler ile 2003 protokolü uygulanan hastalarda tümör yerleşiminin 

genel sağkalım sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmadığı görüldü 

(p=0,862).  

2003 protokolü verilenlerden abdominal tümörleri olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranları %75, %50 ve %33 idi. Abdomen dışı yerleşimli tümörü olanlarda 3 

yıllık sağkalım %100 ve 5 yıllık sağkalım %50 idi.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise hastaların ortanca sağkalıma 

ulaşmadıkları ve devam eden takiplerde abdomen yerleşimli tümörü olan hastaların 

ortalama sağkalımlarının 73+ (6 yıl 1 ay) ay, abdomen dışı yerleşimli tümörü olan 

hastaların ortalama sağkalımlarının ise 44+ (3 yıl 8 ay) ay olduğu görüldü. Bu genel 

sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi 

(p=0,258) (Şekil 27).  

2009 protokolü verilenlerden abdominal tümörleri olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranları %96, %73 ve %55 idi. Abdomen dışı yerleşimli tümörü olanlarda 1 

yıllık sağkalım %89 ve 3 yıllık sağkalım %52 idi. 
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Tablo 46. Tümör yerleşimine göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
Abdomen  61 19,5 [23,3-99,6]  21 29,8 [0-79,5]  

0,862 
      Abdomen dışı  52 7,8 [37,0-67,6]  45 -  

2009 
Abdomen  73 10,2 [52,6-92,5]  - -  

0,258 
      Abdomen dışı   44 9,7 [24,5-62,7]   - -   

 

 

 

Şekil 27. Tümör yerleşimine göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri MYCN pozitifliğine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 47) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta MYCN (-) 

olan hastaların ortanca sağkalımlarının 21 ay (1 yıl 9 ay), MYCN (+) olan hastaların 

ortanca sağkalımlarının ise 12 ay olduğu görüldü. Bu değerler ile 2003 protokolü 

uygulanan hastalarda MYCN pozitifliğinin genel sağkalım sürelerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farka yol açmadığı görüldü (p=0,346).  

2003 protokolü verilenlerden MYCN (-) olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım 

oranları %75, %50 ve %0 idi. MYCN (+) olanlarda 1 yıllık sağkalım %75 ve 5 yıllık 

sağkalım %50 idi.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise hastaların ortanca sağkalıma 

ulaşmadıkları ve devam eden takiplerde MYCN (-) hastaların ortalama sağkalımlarının 

75+ ay (6 yıl 3 ay), MYCN (+) olan hastaların ortalama sağkalımlarının ise 55+ (4 yıl 7 
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ay) ay olduğu görüldü. Bu genel sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadığı tespit edildi (p=0,860) (Şekil 28).  

2009 protokolü verilenlerden MYCN (-) olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım 

oranları %95, %74 ve %59 idi. MYCN (+) olanlarda 1 yıllık sağkalım oranı %89, 3 yıllık 

sağkalım oranı %78 ve 5 yıllık sağkalım %58 idi.  

Tablo 47. MYCN durumuna göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
MYCN (-)  30 10,4 [9,2-50,0]  21 20,2 [0-60,6]  

0,346 
MYCN (+)  36 15,7 [5,3-66,9]  12 27,1 [0-65,4]  

2009 
MYCN (-)  75 11,9 [51,7-98,3]  - -  

0,860 
MYCN (+)   55 9,0 [36,8-72,2]   - -   

 
 

 

Şekil 28. MYCN durumuna göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri VMA yüksekliğine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 48) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta VMA 

düzeyleri normal sınırlar dahilinde olan hastaların ortanca sağkalımlarının 10 ay, yüksek 

olan hastaların ortanca sağkalımlarının ise 45 ay (3 yıl 9 ay) olduğu görüldü. Bu değerler 

ile 2003 protokolü uygulanan hastalarda VMA düzeyinin genel sağkalım sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmadığı görüldü (p=0,740).  
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2003 protokolü verilenlerden VMA’sı normal olanlarda 3 yıllık sağkalım 

oranları %50 idi. VMA’sı yüksek olanlarda ise 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları %90, 

%60 ve %30 idi. 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise VMA düzeyleri normal sınırlar 

dahilinde olan hastaların ortanca sağkalıma ulaşmadıkları, devam eden takiplerde 

ortalama sağkalımlarının 50+ (4 yıl 2 ay) ay olduğu görüldü. VMA’sı yüksek olan 

hastaların ortanca sağkalımlarının ise 44 ay (3 yıl 8 ay) olduğu görüldü görüldü. Bu genel 

sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi 

(p=0,895) (Şekil 29).  

2009 protokolü verilenlerden VMA’sı normal olanlarda 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım 

oranları sırasıyla %92, %69 ve %52 idi. VMA’sı yüksek olanlarda ise bu oranlar %95, 

%77 ve %48 idi. 

 

Tablo 48. VMA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
VMA normal  37 17,8 [2,2-72,0]  10 20,0 [0-49,6]  

0,740 
VMA yüksek  55 16,4 [22,8-87,2]  45 21,7 [1,9-87,1]  

2009 
VMA normal  50 8,3 [33,5-66,0]  - -  

0,895 
VMA yüksek   50 7,1 [36,1-63,9]   44 -   

 
 

 

Şekil 29. VMA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 
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Hasta grubunun genel sağkalım süreleri HVA yüksekliğine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 49) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta HVA 

düzeyleri normal sınırlar dahilinde olan hasta yoktu, HVA düzeyi yüksek olan hastaların 

ortanca sağkalımlarının ise 21 ay (1 yıl 9 ay) olduğu görüldü.  

2003 protokolü verilen hastalardan HVA düzeyi yüksek olanların 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranlarının %71, %43 ve %14 olduğu görüldü. 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise HVA düzeyleri normal sınırlar 

dahilinde olan hastaların ortanca sağkalımlarının 25 ay (2 yıl 1 ay) olduğu, ancak HVA 

düzeyi yüksek olan hastaların ortanca sağkalıma ulaşmadıkları ve devam eden 

takiplerdeki ortalama sağkalımlarının 55+ (4 yıl 7 ay) ay olduğu görüldü. Bu genel 

sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi 

(p=0,184) (Şekil 30).  

2009 protokolü verilen hastalardan HVA düzeyi normal olanların 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranlarının %86, %48 ve %24 olduğu görüldü. HVA düzeyi yüksek olanların 

1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranlarının ise %96, %70 ve %59 olduğu görüldü.  

 

Tablo 49. HVA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
HVA normal  - -  - -  

- 
HVA yüksek  28 8,5 [11,8-45,0]  21 9,0 [3,4-38,8]  

2009 
HVA normal  31 7,0 [17,4-44,8]  25 15,1 [0-54,2]  

0,184 
HVA yüksek   55 6 [42,7-66,7]   - -   
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Şekil 30. HVA yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri ferritin yüksekliğine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 50) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta ferritin 

düzeyleri normal sınırlar dahilinde olan hastaların ortanca sağkalımlarının 58 ay (4 yıl 10 

ay), yüksek olan hastaların ortanca sağkalımlarının ise 21 ay (2 yıl 9 ay) olduğu görüldü. 

Bu değerlere göre ferritin düzeyi normal ve yüksek olan gruplar arasında genel sağkalım 

sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği tespit edildi (p=0,381).  

2003 protokolü verilenlerden ferritin düzeyi normal olanların 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranlarının %86, %71 ve %36 olduğu görüldü. Ferritin düzeyi yüksek olanların 

1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranlarının %71, %43 ve %29 olduğu görüldü.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise ferritin düzeyleri normal 

sınırlar dahilinde olan hastaların ortanca sağkalıma ulaşmadıkları ve devam eden 

takiplerdeki ortalama sağkalımlarının 58+ (4 yıl 7 ay) ay olduğu, ferritin düzeyi yüksek 

olan hastaların ise ortanca sağkalımlarının 27 ay (2 yıl 3 ay) olduğu görüldü görüldü. Bu 

genel sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi 

(p=0,093) (Şekil 31).  

2009 protokolü verilenlerden ferritin düzeyi normal olanların 1, 3 ve 5 yıllık 

sağkalım oranlarının %93, %78 ve %65 olduğu görüldü. Ferritin düzeyi yüksek olanların 

1, 3 ve 5 yıllık sağkalım oranlarının %94, %50 ve %25 olduğu görüldü.  
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Tablo 50. Ferritin yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
Ferritin normal  67 24,4 [19,2-114,7]  58 24,4 [10,4-106,2]  

0,381 
Ferritin yüksek  36 13,4 [9,8-62,3]  21 11,5 [0-43,7]  

2009 
Ferritin normal  58 7,0 [44,4-72,0]  - -  

0,093 
Ferritin yüksek   38 7,4 [23,6-52,6]   27 9,3 [8,9-45,3]   

 

 

 

Şekil 31. Ferritin yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri LDH yüksekliğine göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 51) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta LDH 

düzeyleri normal sınırlar dahilinde olan hastaların ortanca sağkalımlarının 58 ay (4 yıl 10 

ay), yüksek olan hastaların ortanca sağkalımlarının ise 45 ay (3 yıl 9 ay) olduğu görüldü. 

Bu değerlere göre LDH düzeyi normal ve yüksek olan gruplar arasında genel sağkalım 

sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği tespit edildi (p=0,933).  

2003 protokolü verilenlerden LDH düzeyi normal olanların 5 yıllık sağkalım 

oranının %0 olduğu görüldü. LDH düzeyi yüksek olanların 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım 

oranlarının %79, %57 ve %41 olduğu görüldü.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise LDH düzeyleri normal sınırlar 

dahilinde olan hastaların ortanca sağkalıma ulaşmadıkları ve devam eden takiplerdeki 

ortalama sağkalımlarının 61+ ay (5 yıl 1 ay) olduğu, LDH düzeyi yüksek olan hastaların 

ise ortanca sağkalımlarının 44 ay (3 yıl 8 ay) olduğu görüldü görüldü. Bu genel sağkalım 
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süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi (p=0,143) 

(Şekil 32).  

2009 protokolü verilenlerden LDH düzeyi normal olanların 3 yıllık sağkalım 

oranının %86 olduğu görüldü. LDH düzeyi yüksek olanların 1, 3 ve 5 yıllık sağkalım 

oranlarının %95, %59 ve %36 olduğu görüldü. 

 

Tablo 51. LDH yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
LDH normal  58 0 [58,3-58,3]  58 -  

0,933 
LDH yüksek  63 18,2 [27,5-99,0]  45 23,0 [0-89,5]  

2009 
LDH normal  61 8,9 [43,0-77,9]  - -  

0,143 
LDH yüksek   46 6,5 [32,8-58,2]   44 12,3 [19,9-68,1]   

          

 

 

 

Şekil 32. LDH yüksekliğine göre genel sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun genel sağkalım süreleri MIBG tedavisi alıp almamaya göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 52) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta MIBG 

almayan hastaların ortanca sağkalımlarının 21 ay (1 yıl 9 ay), alan hastaların ortanca 

sağkalımlarının ise 66 ay (5 yıl 6 ay) olduğu görüldü. Bu değerlere göre MIBG alan ve 

almayan gruplar arasında genel sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermediği tespit edildi (p=0,144).  
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2003 protokolü verilenlerden MIBG almayanların 1, 3, 5 yıllık sağkalım 

oranının %73, %46, %23 olduğu görüldü. MIBG alanların 5 yıllık sağkalım oranlarının 

%75 olduğu görüldü.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise MIBG almayan hastaların 

ortanca sağkalıma ulaşmadıkları ve devam eden takiplerdeki ortalama sağkalımlarının 

70+ (5 yıl 10 ay) ay olduğu, MIBG hastaların ise ortanca sağkalımlarının 27 ay (2 yıl 3 

ay) olduğu görüldü görüldü. Bu genel sağkalım süreleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi (p=0,901) (Şekil 33).  

2009 protokolü verilenlerden MIBG almayanların 1, 3, 5 yıllık sağkalım 

oranının %92, %69, %54 olduğu görüldü. MIBG alanların 3 yıllık sağkalım oranlarının 

%50 olduğu görüldü.  

Tablo 52. MIBG tedavisi alma durumuna göre genel sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   

p 
 

Süre 

(ay) 
SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 

MIBG 

Almayan 
 48 19 [11,3-84,3]  21 18,5 [0-57,3]  

0,144 

MIBG Alan  99 27,4 [45,5-153,0]  66 26,9 [13,5-118,7]  

2009 

MIBG 

Almayan 
 70 9,6 [50,8-88,6]  - -  

0,901 

MIBG Alan   31 3,4 [24,4-37,8]   27 -   

 

 

 

Şekil 33. MIBG tedavisi alma durumuna göre genel sağkalım süreleri 
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Hastalardan 2009 protokolü uygulanan ebre 4 olarak izlenen hasta sayısı 22 idi. 

Grupta 10 hastaya KİT yapılmıştı. Bu hastaların ortanca sağkalım sürelerinin ortanca 44 

ay olduğu (SH: 12,7 ay; %95 GA: 19,1-68,9 ay), KİT uygulanmayanlarda ise ortanca 

ortanca 22,7 ay olduğu (SH: 4,1 ay; %95 GA: 14,7-30,7 ay) belirlendi. Mevcut takip 

süresi içinde KİT uygulanan hastalarda 3 yıllık sağkalım %71,1 ve 5 yıllık sağkalım ise 

%35,6 olarak hesaplandı. KİT uygulanmayan hastalarda ise 3 yıllık sağkalımın %37,5 

olduğu belirlendi. 2009 protokolü verilen hastalarda KİT uygulanan ve uygulanmayan 

hastalar arasında genel sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği 

belirlendi (p=0,164) (Şekil 34). Fakat yine de KİT yapılan hastaların sağkalımlarının daha 

iyi olduğu gözlendi. 

 

 

Şekil 34. KİT yapılma durumuna göre genel sağkalım süreleri 

 

4.4.2. Olaysız sağkalım 

 

Hasta grubunun olaysız sağkalım süreleri değerlendirildiğinde (Tablo 53) 

TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan hastalarda ortanca EFS 20 ay (1 yıl 8 ay) olduğu, 

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan hastalarda ortanca EFS 31 ay (2 yıl 7 ay) olduğu 

görüldü. Her iki tedavi protokolü açısından olaysız sağkalım süreleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark görülmedi (p=0,176) (Şekil 35). 
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2003 protokolü verilenlerde 1, 3 ve 5 yıllık EFS oranları %73, %40 ve %13 idi. 

2009 protokolü verilenlerde bu EFS oranları %88, %45 ve %34 idi. 

 

Tablo 53. Hasta grubunda olaysız sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre SH [%95 GA]  Süre SH [%95 GA]  

2003  43 14,9 [13,7-71,9]  20 4,9 [11,0-30,6]  
0,176 

2009   39 5,8 [27,9-50,5]   31 10,7 [9,9]   

 

 

Şekil 35. Hasta grubunda olaysız sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun olaysız sağkalım süreleri tanı yaşına göre değerlendirildiğinde 

(Tablo 54) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta tanı yaşı ≤ 12 ay olan hastaların 

ortanca olaysız EFS 6 ay, >12 ay olan hastaların ortanca EFS 21 ay (1 yıl 9 ay) olduğu 

görüldü. Bu değerlere göre olaysız sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermediği tespit edildi (p=0,422).  

2003 protokolü verilenlerden tanı yaşı ≤12 ay olanların 1 yıllık EFS oranının 

%50 olduğu görüldü. Tanı yaşı >12 ay olanların 1, 3 ve 5 yıllık EFS oranlarının %77, 

%39 ve %8 olduğu görüldü.  
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TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise tanı yaşı ≤ 18 ay olan hastaların 

ortanca olaysız sağkalım sürelerinin 45 ay (3 yıl 9 ay), >18 ay olan hastaların ise ortanca 

olaysız sağkalımlarının 22 ay (1 yıl 10 ay) olduğu görüldü görüldü. Bu olaysız sağkalım 

süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edildi (p=0,888) 

(Şekil 36).  

2009 protokolü verilenlerden tanı yaşı ≤18 ay olanların 1, 3 ve 5 yıllık EFS 

oranlarının %67, %56 ve %37 olduğu görüldü. Tanı yaşı >18 ay olanların 1 ve 3 yıllık 

EFS oranlarının %96 ve %38 olduğu görüldü.  

 

Tablo 54. Yaş gruplarına göre olaysız sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
≤ 12 ay  83 53,9 [0-188,2]  6 -  

0,422 
> 12 ay  35 12,7 [9,8-59,4]  21 4,6 [11,7-29,9]  

2009 
≤ 18 ay  40 8,5 [22,8-56,2]  45 16,1 [13,7-76,6]  

0,888 
> 18 ay   39 6,8 [25,7-52,4]   22 4,3 [13,9-30,9]   

 
 

 

Şekil 36. Yaş gruplarına göre olaysız sağkalım süreleri 

 

Hasta grubunun olaysız sağkalım süreleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde 

(Tablo 55) TPOG-NB-2003 protokolü uygulanan grupta kızların ortanca EFS 37 ay (3 yıl 

1 ay), erkeklerin ortanca EFS ise 12 ay olduğu görüldü. Bu değerlere göre olaysız 

sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği tespit edildi (p=0,115).  
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2003 protokolü verilen kızların 1, 3 ve 5 yıllık EFS oranlarının %78, %56 ve 

%22 olduğu görüldü. Erkeklerin 1 ve 3 yıllık EFS oranlarının %67 ve %17 olduğu 

görüldü.  

TPOG-NB-2009 protokolü uygulanan grupta ise kızların ortanca olaysız 

sağkalım sürelerinin 31 ay (2 yıl 7 ay), erkeklerin ortanca sağkalımlarının 27 ay (2 yıl 3 

ay) olduğu görüldü görüldü. Bu olaysız sağkalım süreleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edildi (p=0,646) (Şekil 37).  

2009 protokolü verilen kızların 1, 3 ve 5 yıllık EFS oranlarının %91, %44 ve 

%22 olduğu görüldü. Erkeklerin 1 ve 3 yıllık EFS oranlarının %86 ve %49 olduğu 

görüldü.  

 

Tablo 55. Cinsiyete göre olaysız sağkalım süreleri 

TPOG 

Protokolü 
Parametre 

  Ortalama Sağkalım   Ortanca Sağkalım   
p 

 Süre (ay) SH [%95 GA]  Süre (ay) SH [%95 GA]  

2003 
Kız  60 22,9 [14,9-104,6]  37 31,2 [0-98,2]  

0,115 
    Erkek  17,4 4,9 [7,8-27,1]  12 7,8 [0-27,3]  

2009 
Kız  30 5,3 [19,3-40,1]  31 17,9 [0-65,9]  

0,646 
    Erkek   44 6,7 [30,9-57,4]   27 -   

 

 

 

Şekil 37. Cinsiyete göre olaysız sağkalım süreleri 
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KİT uygulanan hastaların ortanca olaysız sağkalım sürelerinin ortanca 45,2 ay 

olduğu, KİT uygulanmayanlarda ise ortanca olaysız sağkalımın 22,4 ay (SH: 3,4 ay; %95 

GA: 15,8-29,0 ay) olduğu belirlendi. Mevcut takip süresi içinde KİT uygulanan 

hastalarda 3 yıllık sağkalım %58,3, 5 yıllık olaysız sağkalım ise %0 olarak hesaplandı. 

KİT uygulanmayan hastalarda ise 3 yıllık %0 olduğu belirlendi. 2009 protokolü verilen 

hastalarda KİT uygulanan ve uygulanmayan hastalar arasında olaysız sağkalım 

sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği belirlendi (p=0,194) (Şekil 38). 

 

 

 

Şekil 38. KİT uygulanma durumuna göre olaysız sağkalım süreleri 
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5. TARTIŞMA 

5.1.  Genel demografik ve klinik özellikler 

15 yaş altında kanser görülme insidansı milyonda 110-150 arasındadır. Dünyada 

görülen tüm kanserlerin %0,5 ‘ini ise 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır (180). 

15 Şubat 2017 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser 

Araştırmaları Kurumu (IARC) tarafından yayınlanan Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser 

İnsidansları’nda 3.sırada yer almıştır. Pediatrik Kanser Kayıt Sistemi verileri ülkemizde 

nöroblastomun 0-4 yaş grubunda milyonda 19,4 hızında görüldüğünü belirtmektedir. Bu 

hız 5-9 yaş grubunda milyonda 2,6’ya ve 10-14 yaş grubunda milyonda 0,4’e 

düşmektedir. 0-14 yaş grubunda genel insidans hızı milyonda 8,4 iken bu oran erkeklerde 

milyonda 9,2 ve kızlarda milyonda 7,6 olarak bildirilmiştir (9) 

Nöroblastomun mortalite yükü incelendiğinde tanı alan hastaların yaklaşık 

olarak %50’sinin hastalık nedeniyle kaybedildiği görülmektedir. Çocukluk çağındaki tüm 

kanser mortalitesi göz önüne alındığında ise nöroblastomun bunun %15’inden sorumlu 

olduğu bildirilmiştir (1, 2) 

Nöroblastomlu hastalarda tedavi başarısızlıklarının temel nedeni kemoterapi ve 

radyoterapi direnci olup, nöroblastomlu hastalarda izlenen mortalite tüm pediatrik 

onkoloji olgularındaki mortalitenin yaklaşık olarak %15’ini oluşturmaktadır. 2000 ila 

2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı'nda izlenen 

nöroblastom/ganlionöroblastom/ganlionörom tanılı olguları incelediğimiz bu tez 

çalışmasında nöroblastomlu hastalarının genel demografik ve klinik özellikleri ile Türk 

Pediatrik Onkoloji Grubunun 2003 ve 2009 kemoterapi protokollerine göre uygulanan 

tedavi sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Ülkemizde nöroblastom tanılı olguların sürveyansı Türk Pediatrik Onkoloji 

Grubu bünyesinde yer alan nöroblastom çalışma grubu tarafından oluşturulmuş olan 

nöroblastom kayıtları ile tutulmaktadır. Bu grup tarafından 2003 ve 2009 yıllarında iki 

protokol yayınlanmış ve pediatrik onkoloji kliniklerinde uygulanan tedavi protokolleri bu 

ulusal protokollere göre revize edilmiştir.  

TPOG-2003 protokolü değerlendirme çalışmasına göre ülkemizde 

nöroblastomlu olguların ortanca tanı yaşı 22 aydır ve erkek/kız oranı 1,01’dir. Kendi 

kliniğimizde tanı konularak tedavi ve takip edilen olgularımız değerlendirildiğinde 

ortanca tanı yaşının 38 ay olduğu ve erkek/kız oranının 1,11 olduğu belirlenmiştir. Bu 
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değerler ile hasta grubumuzun cinsiyet dağılımının ülkemiz verileri ile tam uyumlu 

olduğu görülmüştür. Tanı yaşının uyumsuzluğu geç başvuru yaşı, ileri evrede başvuran 

hastaların daha fazla olması ve hasta sayısının yetersizliğine bağlı olabilir. Nöroblastom 

epidemiyolojisi ile ilgili olarak uluslararası veriler bakımından, Gurney ve ark. (6) 

tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki pediatrik kanser olgularının 

değerlendirildiği bir çalışmada nöroblastom için ortanca tanı yaşının 22 ay olduğu 

bildirilmiştir. Li ve ark. (181) tarafından yapılan diğer bir değerlendirmenin sonuçlarına 

göre yine ABD’deki nöroblastom olgularında erkek:kız oranının 1,03 olduğu 

belirtilmiştir. London ve ark. (182) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada 

nöroblastomda risk değerlendirmesinde yaşın rolü incelenmiş ve bu konuda Alman ve 

İtalyan çalışma grupları ile Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre ve 

Hollanda’nın oluşturmuş olduğu Çocuk Onkolojisi Grubu’nun nöroblastom olguları toplu 

şekilde değerlendirilmiş, tüm olgulardan elde edilen sonuçlara göre ortanca tanı yaşının 

19 ay olduğu ve pik insidansın 4 yaşından önce görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışmalardan 

da görülebileceği üzere çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarımız gerek hastalığın tanı 

yaşıgerek cinsiyetler arası görülme oranları bakımından ülkemiz verileriyle olduğu gibi 

uluslararası literatür ile de uyumlu çıkmıştır.  

Nöroblastomlar sempatik sinir sisteminin herhangi bir yerinde ortaya 

çıkabilirler. En sık görülen prezentasyon bölgesi %65 oranında abdomendir ve abdominal 

tümörlerin de yaklaşık olarak yarısı adrenal bezde görülür. Bunun dışında sık görülen 

diğer bölgeler göğüs, boyun ve pelvistir. Nöroblastomun ortaya çıkabileceği bölgeler 

oldukça farklı olabildiği için, hastaların başvuru anında belirttikleri semptom ve belirtiler 

de buna paralel olarak farklılık gösterebilmektedir. Çalışmamızda değerlendirdiğimiz 

hastalarda en sık şikayet bölgesinin abdomen olduğu ve olguların %55’inin başvuru 

şikayetlerinin abdominal bölgeyi ilgilendirdiği tespit edilmiştir. Bunu %15 oranı ile 

toraks izlemiştir. En sık başvuru şikayetleri incelendiğinde olguların yaklaşık olarak 

%40’ının karın ağrısı ve karın şişliği şikayetlerinin olduğu görülmüştür. Nöroblastomlu 

hastaların yaklaşık olarak %40’ı lokalize hastalık ile başvurur (183). Bu bilgiler göz 

önünde tutluduğunda çalışmamızda tespit ettiğimiz en sık başvuru şikayetleri ile şikâyet 

bölgelerinin literatürdeki bilgiler ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

Literatürde nöroblastom lokaliasyonu hakkında yapılmış olan bildirimler 

değerlendirildiğinde ülkemizden güncel araştırmalardan birinin Özgüven ve ark. (184) 
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tarafından gerçekleştirildiği, bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve 

Onkoloji bölümünde 2000-2011 yılları arasında tedavi ve takip edilen nöroblastom 

olgularının incelendiği ve primer hastalık bölgesinin hastaların %59,2’sinde adrenal, 

%22,2’sinde torakal, %11,1’inde abdominal/pelvik ve %7,4’ünde servikal olduğu tespit 

edilmiştir. Demirkaya ve ark. (185) tarafından yapılan bir çalışmada ise primer 

nöroblastom bölgesinin hastaların %35’inde adrenal yerleşimli, %30’unda adrenal dışı 

abdomen yerleşimli ve %19’unda torakal yerleşimli olduğu bildirilmiştir. Yılmaz ve ark. 

(186) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada primer hastalık bölgesinin hastaların 

%81,1’inde sürrenal, %5,4’ünde mediastinal, ve %5,4’ünde de paraspimal bölgeler 

olduğu bildirilmiştir. Ekin ve ark. (187) tarafından 2004-2015 yılları arasında İzmir 

bölgesinde tanı konmuş 49 hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği çalışmanın 

sonuçlarına göre en sık primer hastalık yerleşim bölgesinin %53 oranında belirlenen 

sürrenal bölge olduğu, bunu %14,3 ile mediastinal tutulumun izlediği bildirilmiştir. 

Uluslararası çalışmalar değerlendirildiğinde de benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu 

çalışmalardan birinin Tian ve ark. (188) tarafından gerçekleştirildiği, bu çalışmada Çin’in 

Tianjin Üniversitesi Kanser Enstitüsünde 2009-2014 yılları arasında yüksek riskli 

nöroblastom tanısı konmuş olan 85 hasta değerlendirildiği ve bu hastalardan %73’ünde 

abdominal yerleşimli lezyonların, %19’unda ise toraks ve pelvis yerleşimli lezyonların 

görüldüğü belirlenmiştir. Bizim çalışmamızın sonuçları genellikle literatürde bildirilen 

sonuçlar ile benzer çıkmıştır. Hasta grubumuzda en sık %56,6 oranında sürrenal 

yerleşimli hastalık izlenmiş, ikinci sırada %18,2 ile mediastinal yerleşim görülmüş, bunu 

%11,8 ile sürrenal dışı intraabdominal yerleşimli hastalık grubu takip etmiştir. Bu 

bulgular ile hasta grubumuzun genel hastalık karakteristiklerini yansıttığı görülmüştür. 

Çalışmamızda primer tanı yöntemi olarak hastaların %46’sında magnetik 

rezonans görüntüleme, %41’inde bilgisayarlı tomografi ve %12’sinde ultrasonografi 

kullanılmıştır. Nöroblastomda primer tümörün ve aynı zamanda hastalık yaygınlığının 

hem tanı anındaki değerlendirmelerinde hem de tedavi yanıtının belirlenmesi esnasında 

bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi 

önerilmektedir (189).Günümüzde BT ya da MRG’nin hangisinin optimal yöntem 

olduğuna dair net bir fikir birliği yoktur. TPOG 2009 nöroblastom protokolü olguların 

başlangıçtaki primer bölge değerlendirmesinde, özellikle paravertebral kitlesi olan 

hastalarda ve tüm evre 4 olgularda intrakraniyal/orbital tutulumu göstermek amacıyla 
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MRG değerlendirmesi yapılmasını önermektedir. TPOG 2009 protokolüne göre 4 aydan 

sonra sebat eden kitle varlığında sebat eden kitlelerin değerlendirilmesinde, düşük risk 

grubunda olup cerrahi uygulanan hastaların tedavisiz takipleri sırasında yapılacak 

değerlendirmelerde ve kemoterapi alan hastalarda tedavi süresince ve sonunda MRG 

yapılması önerilmektedir. Bu protokollerde ultrasonografi değerlendirmesinin batın ve 

paravertebral kitlelerin başlangıç değerlendirmesinde, deri ve yumuşak doku 

tutulumlarında lezyon büyüklüğünün belirlenmesinde, fontanel açık olgularda beyin 

değerlendirmesinde ve karaciğer metastazlarının değerlendirmesinde kullanımı 

önerilmektedir. 

Hasta grubumuzda MIBG ve PET ile hastalık tutulum bölgeleri incelendiğinde 

MIBG tutulum bölgesi olarak %49 lokalize kitle ve %36 metastatik tutulum tespit 

edilmiş, PET değerlendirmelerinde ise %77 metastatik tutulum, %14 lokalize kitle tespit 

edilmiştir. MIBG bir norepinefrin analoğu olup nöroblastomların %90 ila %95’inde 

selektif olarak konsantre olmakta ve I131 ya da I123 izotopları ile birlikte tarama amaçlı 

kullanılmaktadır. FDG-PET ile MIBG sensitiviteleri hakkında yapılan çalışmalarda 

kemik ve kafatası lezyonlarının değerlendirilmesinde MIBG’nin, yumuşak dokunun 

küçük tümörleri ile nodal metastazların değerlendirilmesinde FDG-PET’in daha sensitif 

olduğu bildirilmektedir (190). TPOG nöroblastom çalışma grubunun 2009 yılı 

protokolünde I123-MIBG değerlendirmesinin I131-MIBG değerlendirmesine göre daha 

sensitif bir yöntem olduğu ve küçük çocuklarda tercih edilmesi gerektiği, daha büyük 

çocuklarda ise I131 ile görüntüleme yapılabileceği bildirilmektedir. Düşük risk grubunda 

yer alan ve bekle-gör yaklaşımı uygulanan dört aydan küçük infantların takibinde sebat 

eden tümör varlığında çocuk 6 aylık olduktan sonra, düşük risk grubunda yer alan ve 

sadece cerrrahi yapılan olgularda üç ay sonra yapılacak yeni evrelemede, kemoterapi alan 

olgularda tutulum negatifleşinceye dek ve negatifleştikten sonra da relaps ya da 

progresyona kadar 3. kür öncesinde, otolog KİT öncesinde, idame öncesinde, otolog 

KİT’den 3 ay sonra, idame tedavisinden sonra ve retinoik asit kullanımı sırasında 6. ve 

12. aylarda uygulanması önerilmektedir (TPOG 2009). 

Bu konuda yapılmış çalışmaların birinde Sharp ve ark. (191) nöroblastomlu 

çocuklarda 18F-FDG PET ve 123I-MIBG’nin eşzamanlı uygulamalarını karşılaştırmışlar 

ve erken evre hastalıkta, zayıf MIBG tutan tümörlerde, KİT öncesinde ve cerrahi öncesi 

uygulamalarda PET’in MIBG’e göre daha üstün olduğunu bulmuşlar, ancak ileri evre 
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hastalık durumunda kemik iliği metastazlarını daha iyi tespit edebilmesi nedeniyle 

MIBG’nin daha üstün olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Melzer ve ark. (192) 

nöroblastik tümör şüphesi olan hastalarda PET ve MIBG karşılaştırdıkları çalışmalarında 

zayıf MIBG tutulumu olan olgularda ve MIBG bulguları ile morfolojik görüntüleme 

bulguları arasında uyumsuzluk olan olgularda PET’in daha faydalı olacağını 

bildirmişlerdir. Shulkin ve ark. (107) ise 18F-FDG tutulumunun nöroblastomlu olguların 

birçoğunda pozitif olacağını, ancak kemik iliği, timüs, bağırsak, beyin, vs. gibi 

bölgelerdeki fizyolojik tutulumlar nedeniyle yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar da 

alınabileceğini bildirmişlerdir. 

Hasta grubumuzun evreleme değerlendirmeleri sonucunda olguların %46,1’inde 

evre 4 hastalık tespit edilmiştir. İkinci en sık görülen ise hastaların %31,5’inde izlenen 

evre 1 hastalıktır. TPOG 2003 protokolünün değerlendirme raporuna göre 

ülkemizdeEkim 2002 ila Ocak 2009 tarihleri arasında 30 pediatrik onkoloji merkezinden 

bildirilen 469 hastanın değerlendirme sonuçlarına göre olguların %51,7’sinin evre 4, 

%18,9’unun evre 3, %15,3’ünün evre 1, %5,6’sının evre 2A, %2,5’inin evre 2B, ve 

%6,2’sinin evre 4S oldukları bildirilmiştir. Ülkemizde nöroblastomlu olguların 

özelliklerinin değerlendirildiği araştırmalardan birinde Aydın ve ark. (193) 1972-2004 

tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji bölümünde tanı alan 500 

olgunun retrospektif değerlendirmesini yapmışlar, elde ettikleri bulgulara göre tanı 

anında evre 4 hastaların oranının %51,4 olduğunu, bunu %26,6 ila evre 3 hastalığın 

izlediğini, evre 1 ve 2 hasta oranlarının %15,8 olduğunu ve evre 4S hastalık oranlarının 

ise %6,2 olduğunu bildirmişlerdir. Diğer bir çalışmada Özgüven ve ark. (184) tanı anında 

evre 4 hastalık oranlarının %29,6 olduğunu, bunu %22,2 ile evre 1 ve evre 4S hastaların 

izlediğini, evre 2A ve 2B hastalık oranlarının ise sırasıyla %7,4 ve %18,5 olduğunu 

bildirmişlerdir. Sevinir ve ark. (194) tarafından yapılan bir diğer araştırmada Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji bölümünde 1996-2012 tarihleri arasında 

nöroblastom tanısı alan ve tedavi edilen hastaların verileri retrospektif olarak 

değerlendirilmiş, tanı anında evre 4 hastalık oranının %46,2 olduğu, bunu %20 ile evre 1 

ve %13 ile evre 3 hastalığın izlediği, evre 2 ve evre 4S hastalık oranlarının ise %10,4 

olduğu bildirilmiştir. Nöroblastomlu hastalarda yapılan bu çalışmalar birlikte 

değerlendirildiğinde ülkemizdeki olguların evre dağılımları ile bizim sonuçlarımızın 
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genel hatlarıyla benzerlik gösterdiği ve tanı anında en sık evre 4 hastalık görüldüğü 

belirlenmiştir.  

Olgularımızda prognostik faktörler olarak NSE, LDH, ferritin, VMA ve HVA 

değerlendirmelerinde olguların %90’ında NSE yüksekliği, %74’ünde LDH yüksekliği, 

%33’ünde ferritin yüksekliği, %51’inde VMA yüksekliği ve %61’inde HVA yüksekliği 

tespit edilmiştir. Nöroblastomlu hastalarda tedaviye geçilmeden önce prognostik 

belirteçler olarak VMA, HVA, ferritin, NSE ve LDH tetkiklerinin değerlendirilmesi 

önerilmektedir. Literatür incelendiğinde Özgüven ve ark. (184) çalışmasında NSE 

yüksekliğinin %52, LDH yüksekliğinin %78 ve ferritin yüksekliğinin %22 oranında 

görüldüğü bildirilmiştir. Aydın ve ark. (193) olgu serilerinde VMA yüksekliğinin %52 

oranında görüldüğünü belirtmişlerdir. Sevinir ve ark. (194) çalışmasında ise VMA 

pozitifliğinin %83 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Bu bulgular birlikte 

değerlendirildiğinde farklı olgu grupları arasında prognostik belirteçlerin yükseklik 

oranları arasında birtakım farklar görüldüğü belirlenmiştir. Tümör belirteçleri ile ilgili 

olarak bizim tespit ettiğimiz değerler ile diğer çalışma gruplarının değerleri arasındaki 

farklılıklar hasta gruplarının evre dağılımındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi, 

her hastadan maalesef aynı parametreleri gönderememiz, hasta sayımızın az olması ve 

farklı laboratuvar yöntemlerinin kullanımına bağlı olarak da görülmüş olabilir. 

Tümör belirteçlerinin genellikle tümörün evresi ve hücre siklusundaki yüksek 

turnover ile ilişili olduğu bildirilmektedir. Özellikle VMA değerlerinin hastalık evresi 

azaldıkça düştüğü ve hastalığın klinik seyrinin daha iyi olduğu belirtilmektedir (195, 

196). Bizim çalışmamızda da bu amaca yönelik olarak katekolamin metabolitlerinin 

tümör yerleşimi ve nöroblastom evresi ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Elde 

ettiğimiz bulgulara göre VMA ve HVA değerlerinin torakal veya abdominal yerleşimli 

primer hastalık durumlarında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği, ancak hastalık 

evresine göre bu değerlerin anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Evre 4 hastaların 

%74’ünde, evre 4S hastaların %67’sinde ve evre 3 hastaların %57’sinde VMA yüksekliği 

tespit edilmiş, evre 1 ve evre 2 hastalıkta bu oranların %14 ve %33 olduğu görülmüş, ileri 

evre ve erken evre hastalık arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Benzer şekilde HVA değerlerinin de evre 4 hastaların %82’sinde ve evre 

3 hastaların %83’ünde yüksek olduğu görülmüştür. HVA değerleri ileri evre hastalık 

dışında evre 2A hastalıkta %100 ve evre 2B hastalıkta %67 oranında pozitif çıkmıştır. 
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Çalışmamızdaki olguların evre gruplarında HVA değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı 

fark gösterdiği görülmüştür. Bu değerler ile, literatürle uyumlu olarak hastalık evresinin 

ilerledikçe VMA ve HVA değerlerinin de istatistiksel olarak artış gösterdiği söylenebilir. 

Diğer moleküler belirteçler olan NSE, LDH ve ferritin değerleri de hastalık evresine göre 

değerlendirildiğinde ileri evre hastalıkta bunların istatistiksel olarak anlamlı artış 

gösterdiği görülmüştür.  

Hastalarımızda yapılan sitogenetik değerlendirmelerde olguların yaklaşık üçte 

birinde MYCN pozitifliği saptanmış, %86’sında ise sitogenetik bir anomali tespit 

edilmiştir. MYCN ikinci kromozomun kısa kolunda bulunan bir protoonkogendir ve 

amplifikasyonunun ileri evre hastalık ve olumsuz hasta sonuçları ile ilişkili olduğu 

bildirilmektedir (185). Düşük evreli hastalığı olanlarda MYCN amplifikasyonunun 

saptanması durumunda hastalık hızlı progrese olur ve prognoz kötüdür (129). Hasta 

grubumuzda MYCN pozitifliği ile hastalık evresi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde 

evre 4S ve evre 2b hastaların %67’sinde, evre 4 hastaların %35’inde, evre 3 hastaların ise 

%20’sinde MYCN pozitifliği saptanmıştır. Evreler arasında MYCN pozitifliği 

dağılımlarının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir.  

Hastaların prognozları açısından yapılan sağkalım analizlerinde de MYCN 

pozitifliğinin daha kötü sağkalım ile ilişkili olduğu, ancak MYCN grupları arasında 

sağkalım farklarının istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmadığı görülmüştür. Bagatell 

ve ark. (126) tarafından Uluslararası Nöroblastom Risk Grubu (INRG) veritabanından 

yayınlanan bir çalışmada düşük evreli ancak MYCN pozitif tümörlerde prognozun kötü 

ve sağkalımların MYCN amplifikasyonu olmayan olgulara göre anlamlı derecede düşük 

olduğu bildirilmiştir. Canete ve ark. (197) tarafından yapılan bir araştırmada 1994 ila 

2004 yılları arasında nöroblastom tanısı konan ve MYCN gen amplifikasyonu bulunan 

46 infantın değerlendirme sonuçlarına göre bu olgulara uygulanan agresif tedavilere 

karşın sağkalımların kötü olduğu bildirilmiştir. MYCN pozitifliği sadece düşük evreli 

hastalık için değil, ileri evre nöroblastom olgularında da prognostik öneme sahiptir. Cohn 

ve ark. (109) tarafından yapılan bir çalışmada 547 günden daha büyük olgularda serum 

ferritin düzeylerinin 92 ng/ml altında olması durumunda MYCN amplifikasyonu olan ve 

olmayan hastaların genel sağkalım oranlarının %27 ve %53 olduğu, ferritin seviyeleri 

yüksekken bu oranların %22 ve %30 oldukları bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda her ne 

kadar MYCN pozitifliği ile sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki 
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tespit edilmemişse de literatürde bildirilen bu değerler ile MYCN amplifikasyonunun 

nöroblastomda kötü prognoz ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca genetik 

labaratuarımızın 2009 yılından sonra aktif hale geçmesi, önceki yıllarda tanı alan bazı 

hastaların genetik testlerinin yurtdışına gönderilmesi ve sonuçlara ulaşmada problemler 

yaşanması, 2009 yılından sonra her hastaya bu testlerin yapılamaması, verilerimizin 

litaratürle uyumsuz olmasına neden olmaktadır. 

Hasta grubumuzda metastatik hastalık varlığı değerlendirildiğinde olgularımızın 

%55,3’ünde metastaz bulunduğu, olguların %59,1’inde kemik ve kemik iliği, 

%19,7’sinde organ ve %18,4’ünde SSS metastazlarının bulunduğu görüldü. 

Olgularımızın %22,4’ünde nüks hastalık gelişmişti. Ekin ve ark. (187) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada hasta grubunda relaps görülme oranının %16,2 olduğu 

bildirilmiştir. Yurt ve ark. (198) tarafından yapılan bir araştırmada nöroblastomdaki nüks 

oranlarının %25 civarında olduğu bildirilmiştir. Literatürde bildirilen bu nüks oranları 

bizim çalışmamızda bulduğumuz oranlar ile benzerdir. Nöroblastomda metastatik 

yayılım lenfatik veya hematojen yolla gelişir. Maris ve ark. (183) tarafından yayınlanan 

bir derleme çalışmasında lokalize olduğu belirlenmiş nöroblastomlu olguların yaklaşık 

olarak üçte birinde bölgesel lenf nodu tutulumunun bulunduğu ve olguların yaklaşık 

olarak yarısının hematojen yayılım ile prezente oldukları bildirilmiştir. Bizim hasta 

grubumuzun başvuru anındaki bulguları değerlendirildiğinde de olguların beşte birinde 

ateş görüldüğü ve bunun ikinci en sık başvuru bulgusu olduğu görüldü. Sevinir ve ark. 

(194) tarafından yapılan çalışmada da benzer şekilde kemik ağrısı ve ateş bulgularının 

olguların %20’sinde tespit edildiği bildirilmiştir. Hastalarımızda tespit ettiğimiz ateş 

oranları ile kemik metastazı oranlarının benzer olması klinik olarak uyumlu çıkmıştır.  

5.2.  Tedavi özellikleri ve sonuçları 

Çalışma grubumuzda uygulanan başlangıç cerrahilerinin dağılımı 

incelendiğinde olguların %76,1’inde kitle eksizyonu ve %20,9’unda subtotal kitle 

eksizyonu yapıldığı görülmüştür. Olguların %3’ünde ise sadece biyopsi yapılmıştır. 

Kemoterapi alan hastalarda verilen protokollerinin dağılımı incelendiğinde ise 2003 

protokolü verilen 15 hasta ve 2009 protokolü verilen 33 hasta bulunduğu görülmüştür. 

Hastaların risk gruplarına göre aldıkları kemoterapiler incelendiğinde 2003 protokolünde 

%40 oranında yüksek risk/nüks kemoterapisi uygulandığı, yüksek risk grubunda yer alan 

toplam hasta oranının %86,6 olduğu, düşük ve orta risk grubunda ise hastaların 
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%6,6’sının yer aldığı görülmüştür. 2009 protokolünde ise en sık olarak %33 oranında 

verilen yüksek risk protokolü uygulandığı belirlenmiştir. 2009 protokolüne göre yüksek 

risk grubunda hastaların %75,7’si, orta risk grubunda %18,1’i ve düşük risk grubunda 

%6’sı bulunmaktaydı. Hasta grubumuzda radyoterapi uygulama oranlarının 2003 

protokolünde %60 ve 2009 protokolünde %58 olduğu görülmüştür.  

Ülkemizde nöroblastomlu olguların tedavi özelliklerinin değerlendirildiği ve 

Aydın ve ark. (193) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Hacettepe Üniversitesinde 

tedavi ve takip edilen olgularda yapılan retrospektif incelemede tanı anında olguların 

%77’sine cerrahi işlem uygulandığı, bunların %20’sine kitle eksizyonu, %8’ine subtotal 

eksizyon, yaklaşık olarak %50’sine ise biyopsi işlemi uygulandığı bildirilmiştir. Bu 

oranlarla karşılaştırıldığında bizim hasta grubumuzdaki kitle eksizyonu oranlarının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılığın temel nedenlerinden birinin 

cerrahların hastaya müdahale şekli ve zamanı konusunda farklı bakış açılarına sahip 

olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca Aydın ve ark. (193)’nın çalışmasında 

incelenen hasta grubu 1971-2004 yılları arasını kapsamakta iken, bizim hasta grubumuz 

2000-2015 arası dönemi içermektedir.  

TPOG nöroblastom çalışma grubu tarafından bildirilen ve ülkemizde 2003 

protokolü ile tedavi edilen olguların sonuçlarının incelendiği raporda hastaların 

%59,1’inin yüksek risk grubunda, %28,1’inin düşük risk grubunda, %12,8’inin ise orta 

risk grubunda yer aldıkları belirtilmektedir. 2009 protokolü ile tedavi edilen hastalara ait 

geniş kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. 2003 protokolü göz önünde tutulduğunda 

bizim hasta grubumuzdaki yüksek riskli hasta oranının Türkiye geneline göre daha 

yüksek olduğu, orta ve düşük riskli hastaların oranlarının ise belirgin olarak düşük olduğu 

görülmüştür. Bu durumun hasta sayımızın az olmasına bağlı olabileği düşünülmektedir. 

Hastalarımızda yapılan kültür çalışmalarında olguların %28,6’sında herhangi bir 

mikrobiyolojik ajan tespit edilmezken, %28,6’sında Gram (-), %11,4’ünde Gram (+) ve 

%10’unda hem Gram (+) hem Gram (-) mikroorganizmalar belirlenmiştir. Mantar 

kolonizasyonu açısından ise hastaların %7,8’inde pozitif sonuç alınmıştır. Nötropeni, 

kanserli çocuklarda en sık izlenenen komplikasyonlardan biridir ve enfeksiyon riskinin 

belirlenmesi açısından en önemli parametredir. Nötropenik ateşli hastalarda semptomlar 

bazen belirgin olmayabilir ve tek bulgu ateş olabilir (199). Febril nötropenili hastalarda 

bakteriyel enfeksiyonlara sekonder olarak yaşamı tehit eden komplikasyonlatın gelişim 
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oranının yaklaşık olarak %3 ila %10 arasında değiştiği bildirilmiştir (200). Yapılan 

araştırmalarda nötropenik ateş görülen hastaların yaklaşık olarak %29 ila %60’ında 

bakteriyel enfeksiyon belirlendiği, bunların yaklaşık olarak dörtte birinde bakteriyemi 

geliştiği ve bakteriyemi gelişen hastaların %60-70’inde Gram (+) bakteriyemi tespit 

edildiği bildirilmiştir (201). Hakim ve ark. (200) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 

en sık tespit febril nötropenili hastaların yaklaşık olarak dörtte birinde bakteriyel bir etken 

ajan tespit edildiği, bunların içinde de en sık Peusdomonas spp. ve E. coli belirlendiği 

bildirilmiştir. Bhat ve ark. (202) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada 

hematolojik malignansisi ve solid tümörleri olan hasta grubunda febri nötropeni gelişen 

hastaların %15’inde kültürlerde üreme olduğu, bunların da %58’inde Gram (-), %40’ında 

Gram (+) ve %2’sinde mantar enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir. Bu hastalarda 

Gram (-) bakterilerden en sık E. coli, Gram (+)’lerden ise S. aureus izole edildiği 

belirtilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise Özdemir ve ark. (199) lösemili 

hastalardan febril nötropeni gelişenlerde yaptıkları kan kültürlerinde hastaların 

%63,8’inde Gram (+), %20,5’inde Gram (-), %15,9’unda ise mantar kolonizasyonu tespit 

ettiklerini bildirimlerdir. Bizim çalışmamızda febril nötropeni esnasında hastalardan 

alınan kültürlerde mikrobiyolojik ajan tespit oranlarımız literatürde bildirilen oranlara 

göre daha düşük olmakla birlikte, tespit edilen ajanların profili genellikle benzer 

çıkmıştır. Bizim oranlarımızın düşüklüğünün bir nedeni bu hastalarda ampirik olarak 

başlanan antibiyotik tedavilerinin bir sonucu olabileceği gibi, hasta popülasyonumuzda 

febril nötropeni gelişiminin nispeten daha az olması ve kateter kullanım tercihinin 

yetersizliğinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Hasta grubumuzun %61’inde nötropenik ateş dışı komplikasyon geliştiği 

belirlenmiştir. Akut komplikasyonlardan en sık dermatit ve KCFT yüksekliği, subakut 

komplikasyonlardan KCFT yüksekliği ve kronik komplikasyonlardan da tübülopati 

geliştiği görülmüştür. Armstrong ve ark. (203) tarafından yapılan bir çalışmada 

nöroblastom tedavisi ile ilişkili olarak renal fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği 

gelişebileceği bildirilmiştir. Peinemann ve ark. (204) tarafından gerçekleştirilen bir 

Cochrane sistematik derleme çalışmasında yüksek riskli nöroblastom tedavisinde hızlı 

COJEC (cisplatin [C], vinkristin [O], karboplatin [J], etoposid [E] ve siklofosfamid [C]) 

indüksiyon kemoterapisi ile standart tedavi kolunun karşılaştırılmasında nötropenik ateş, 

septisemi ve renal toksisitenin COJEC rejimi uygulanan kolda istatistiksel olarak anlamlı 
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derecede yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunlar ve diğer benzer araştırmalarda verilen 

tedavi protokolüne özel yan etkilerin görülebileceği de bildirilmektedir. Örneğin, 

Kaffenberger ve ark. (205) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada evre 4 

nöroblastomu olan bir olgunun tedavisi sonrasında otolog graft-versus-host hastalığı 

geliştiği bildirilmiş, Varan ve ark. (206) ise yaptıkları çalışmada nöroblastom cerrahisi 

sırasında ve sonrasında %11,9 ila %44,1 arasında değişen oranlarda büyük damar 

yaralanması, diare, kan kaybı, peritümöral veya komşu organ yaralanması 

yaşanabileceğini bildirmişlerdir. 

Son 2 dekad içinde nöroblastomlu hastalarda uygulanan yoğunlaştırılmış 

tedaviler ile sağkalımlarda hatırı sayılır uzamalar elde edilmiş, ancak yoğun tedavi 

rejimlerine sekonder olarak tedavilerin yan etkileri yaşanmaya başlanmıştır. 

Kemoterapödik ajanların yan etki profillerine bağlı olarak kullanılan rejime spesifik akut 

yan etkiler yaşanabildiği gibi, bu ajanların uzun dönemli etkilerine bağlı komplikasyonlar 

da ortaya çıkabilmektedir. Platin bazlı kemoterapilere uzun süre maruz kalan çocuklarda 

uzun dönemde işitme sıkıntıları yaşanmakta ve bu hastaların akademik ve psikososyal 

gelişimleri olumsuz etkilenmektedir (207). Yüksek doz alkilleyici ajan ve topoizomeraz 

inhibitörlerinin kullanımı sonucu sıklıkla sterilite gelişmekte, ayrıca bu hastalarda 

sekonder lösemi gelişim riski de artmaktadır (176). Tüm vücut ışınlaması alan hastalarda 

büyüme geriliği, katarakt, tiroid yetmezliği ve sekonder malignansiler gibi sağlık riskleri 

ortaya çıkmaktadır (208). Yüksek riskli nöroblastom tedavisi gören hastaların 

hayatlarının geri kalan süresi boyunca yakından izlenmeleri ve olası sıkıntılara karşı 

gerekli müdahalelerin yapılması gerekmektedir (209). 

Hastalarımızın prognozları incelendiğinde remisyona giren hastaların oranının 

%71, genel mortalite oranının ise %34 olduğu görülmüştür. Remisyona giren hastalardan 

%54’ü tam remisyon, %17’si ise çok iyi kısmi yanıt vermiştir. Mortalite nedenleri 

incelendiğinde hastalık progresyonu ve sepsisin başlıca nedenler olduğu tespit edilmiştir. 

2003 ve 2009 kemoterapi prokolleri arasında yapılan karşılatırmalarda tam remisyon 

oranlarının 2009 protokolü alan hastalarda iki kat daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda nöroblastomlu hastalarda izlenen tedavi yanıtı oranları 

hakkında farklı bildirimler mevcuttur. Aydın ve ark. (193) tarafından yapılan çalışmada 

nöroblastomlu hastalarda tam yanıt oranının %23,2 olduğu, çok iyi kısmi yanıt ve kısmi 

yanıt oranlarının ise sırasıyla %6,8 ve %14,2 oldukları bildirilmiştir. Bu değerlerbizim 
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değerlerimize göre bir miktar düşük olmakla birlikte bu farklılığın temelinde çalışma 

gruplarının tedavi edildikleri kemoterapi protokollerinin birbirlerinden farklı olması 

yatmaktadır.  

Hasta grubumuzda uygulanan tedavilerin sonucunda elde edilen genel sağkalım 

süreleri TPOG 2003 ve 2009 protokolleri arasında 2009 protokolü uygulanan grupta 

henüz ortanca sağkalıma ulaşılmamış olsa da protokoller arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülmedi. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu tarafından bildirilen 2003 

protokolünün değerlendirme sonuçlarına göre 4 yıllık genel yaşam %59, 4 yıllık olaysız 

yaşam ise %46’dır. Bizim hasta grubumuzda 2003 protokolü uygulanan hastalarda 4 

yıllık genel sağkalımın%50 ve 4 yıllık olaysız sağkalımın %14 olduğu görülmüştür. Bu 

değerler ile bizim 2003 protokolü alan hasta grubumuzun genel ve olaysız 

sağkalımlarının ülkemiz verilerinin altında kaldığı görülmüştür. Ülkemizde 2009 

protokolünün sonuçları hakkında yapılmış kapsamlı değerlendirme çalışmaları 

bulunmamaktadır. Ancak, 2013 yılı Ulusal Kanser Kongresinde TPOG-2009 protokolü 

içingerçekleştirilen özel oturumda yüksek riskli konvansiyonel kemoterapi alan tedavi 

kolunun ön değerlendirme sonuçları bildirilmiştir. Buna göre, tedavi edilen 140 hastadan 

son durumları bilinen 81 hastaya ait ortanca 28 aylık takiplerde genel yaşam oranının 

%63,1 ve hastalıksız yaşam oranının%45,7 olduğu bildirilmiştir. Bizim hasta 

grubumuzda 3 yıllık genel sağkalımın %67 ve 3 yıllık olaysız sağkalımın %45 olduğu 

tespit edilmiştir. 2009 protokolü alan hastalarımızın sağkalım oranları ulusal sonuçlar ile 

tam uyumlu çıkmıştır. Uluslararası çalışmalarda elde edilen sağkalımlar bakımından 

yapılan değerlendirmelerde ise farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Kulkarni ve ark. 

(210) tarafından Hindistan’da yapılan bir çalışmada nörolastomun 5 yıllık sağkalımların 

%8,7 ile %61,3 arasında değiştiği bildirilmiştir. Hero ve ark. (211) tarafından 

gerçekleştirilen diğer bir araştırmada 3 yıllık genel sağkalımın %98 ve olaysız sağkalımın 

%77 olduğu raporlanmıştır. Rubie ve ark. (143) ise lokalize nöroblastomu olan 44 

hastalık serilerinde 5 yıllık genel ve olaysız sağkalımların %97 ve %94 olduğunu 

bildirmişlerdir. Farklı çalışmalarda elde edilen sağkalım oranlarının temelinde uygulanan 

tedavi rejimlerinin birbirlerinden farklı olması, hasta sayımızın yetersiz olması, bazı hasta 

bilgilerine ulaşılamaması yatmaktadır.  

Nöroblastomlu olgularda sağkalım sonuçlarının değerlendirilmesinde göz 

önünde tutulması gereken önemli faktörlerden biri hastaların yaşıdır. TPOG 2003 
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protokollerinde hastaların risk gruplarının belirlenmesinde düşük ve yüksek risk grupları 

arasında 12 aylık bir sınır kabul edilirken 2009 protokolüne geçildiğinde 18 aylık bir yaş 

değeri sınır kabul edilmiştir. Amerikan SEER verilerine göre (212) 12 aydan küçük 

çocuklarda %90 olan 5 yıllık genel sağkalım, 1 ila 4 yaş arasında %68’e ve 5 ila 9 yaş 

arasında %52’ye düşmektedir. Ülkemizden Aydın ve ark. (193) tarafından yapılan 

kapsamlı değerlendirmede tanı  yaşı için 18 ay sınır kabul edilerek yapılan analizlerde bu 

sınırın altındaki çocuklarda olaysız ve genel sağkalımların %49 ve %53,2 olduğu, 18 

aydan büyük çocuklarda ise %17,8 ve %20,6 olduğu tespit edilmiştir Bizim çalışmamızda 

da yaşın sağkalımlar üzerine olan etkisi incelenmiş, 2003 protokolü uygulanan grupta 12 

ay ve 2009 protokolü uygulanan grupta 18 ay sınırına göre kategorize edilen hastaların 

sağkalımları karşılaştırılmıştır. 2003 protokolü alan hastalardan 12 aydan daha küçük 

olanlarda mortalite meydana gelmemiş, 12 aydan büyük olan hastaların ise ortanca 

sağkalım sürelerinin 45 ay olduğu görülmüştür. Bu değerler ile 2003 protokolü uygulanan 

hastalardan 12 aydan küçük ve büyük olanların sağkalımlarının istatistiksel olarak 

anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde 2009 protokolü alan hastalardan 

tanı yaşları 18 ayın altında olanların genel sağkalım sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Olaysız sağkalım süreleri tedavi protokolü ve yaş 

gruplarına göre kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklar oluşmadığı 

görülmüştür. Tanı yaşı gruplarına göre yapılan bu sağkalım karşılaştırmalarında hasta 

sayılarının düşük olmasına bağlı olarak anlamlı fark tespit edilmediği düşünülmüştür.  

Çalışmamızda genel ve olaysız sağkalım süreleri üzerine cinsiyetin etkileri 

değerlendirildiğinde 2003 protokolü uygulanan grupta erkeklerin genel sağkalımlarının 

kızlara göre anlamlı derecede düşük olduğu, ancak 2009 protokolü uygulanan grupta 

anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Olaysız sağkalımlar bakımından ise her iki 

protokol grubunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Literatür 

incelendiğinde cinsiyetin nöroblastomda sağkalım üzerine etkili olduğu yönünde bir 

bulguya rastlanmamıştır. Sadece Aydın ve ark. (193) çalışmasında erkek hastaların 

olaysız yaşam hızlarının kızlardan farklı olmadığı, ancak genel yaşam hızlarının anlamlı 

olarak kısa olduğu tespit edilmiştir. Nöroblastomda daha geniş örneklemlerde yapılacak 

çalışmalarda cinsiyetin sağkalımlar üzerine olan etkisi daha net değerlendirilebilecektir.  

Nöroblastomda hasta sağkalımı üzerine etkili olan diğer önemli bir faktör 

hastalık evresidir. Düşük evreli veya lokalize hastalıkta sağkalımların ileri evre veya 



 108

metastatik hastalıklara göre daha iyi olacağı bilinmektedir. Evre 1, 2 ve 4S hastalıkta 

genel prognozun %80 ila %90 arasında olduğu, ancak evre 3 ve 4 hastalıkta 2 yıllık 

sağkalım oranlarının %20 ila %40’a düştüğü bildirilmektedir (213). Uluslararası 

Nöroblastom Evreleme Sistemine göre yapılan değerlendirmelerde Evre 1/2/4S 

hastalıktaki sağkalımların Evre 3’ten, bunun da Evre 4’ten daha iyi olduğu 

bildirilmektedir. Evre 1 hastalıkta sadece cerrahi tedavi verilebileceği, ileri evre hastalıkta 

ise yoğun multimodal tedavi gerektiği bilinmektedir. Sağkalım oranlarının Evre 1 için 

%80-90, Evre 2 için %60-80, Evre 3 için %30-50, Evre 4 için %7 ve Evre 4S için %75 

civarında olduğu bildirilmektedir. Dolaysıyla hastalık evresi ilerledikçe sağkalım 

kötüleşmektedir. Hastalık yaygınlığının sağkalım üzerine olan önemli etkilerinden dolayı 

evreleme sistemlerinde de zaman içinde revizyona gidilmiş ve cerrahi evrelemeden 

ziyade hastalık yaygınlığının değerlendirilmesi için görüntülemeye dayalı evrelemeye 

geçilmiştir. Hasta grubumuzda evrenin sağkalımlar üzerine olan etkileri 

değerlendirildiğinde 2003 ve 2009 protokolü uygulanan hastalarda evre artışı ile birlikte 

sağkalımlarda azalma görülse de aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. TPOG-2003 protokolü değerlendirme sonuçlarına göre düşük risk 

grubunda Evre 1 için 5 yıllık olaysız sağkalım %84 ve genel sağkalım %97, Evre 2 için 

5 yıllık olaysız ve genel sağkalım %100 ve Evre 4S için 5 yıllık olaysız sağkalım %48 ve 

genel sağkalım %70 olarak bildirilmiştir. Orta risk grubunda 3 ve 5 yıllık olaysız sağkalım 

%79 ve genel sağkalım %82 iken, yüksek risk grubunda 3 ve 5 yıllık olaysız sağkalımın 

%32 ve %24, 3 ve 5 yıllık genel sağkalım ise %47 ve %24 olduğu bildirilmiştir. 

Literatürde evrelere göre bildirilen sağkalım süreleri arasındaki farklılıkların temel 

nedeni zaman içinde evrelemede kullanılan sistemlerin ve kriterlerin değişime 

uğramasıdır.  

Çalışmamızda sağkalıma etkili olduğu bilinen diğer bir faktör olan tümör 

yerleşimi değerlendirildiğinde 2003 ve 2009 protokolü uygulanan hastalarda genel 

sağkalım sürelerinin abdominal hastalığı olan ve abdomen dışı hastalığı olan hastalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedikleri belirlendi. Bu bulgu literatürde 

yer alan bilgilerle tam olarak uyuşmamaktadır. Jackson ve ark. (214) tarafından 

gerçekleştirilen bir araştırmada pelvik ve torasik yerleşimli nöroblastomlarda elde edilen 

sonuçların abdominal hastalığı olan hastalara göre daha olumlu olduğu bildirilmiştir. 

Araştırıcılar kendi serilerinde yaptıkları değerlendirmelerde servikal nöroblastik 
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tümörlerde de periferik nöroblastik tümörler gibi oldukça iyi sonuçlar elde ettiklerini ve 

ortanca 4,4 yıllık takiplerde mortalite gerçekleşmediğini bildirmişlerdir (214). Bizim 

hastalarımızda her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiş olsa da, 2003 

protokolü uygulanan grupta ortanca sağkalım süreleri abdominal dışı hastalık grubunda 

daha uzun çıkmıştır. 2009 protkolü verilen grupta ise ortanca sağkalıma ulaşılmamakla 

birlikte mevcut takipler esnasında abdomen dışı hastalığı olanlarda sağkalımların 

abdominal hastalığı olanların daha altında olduğu görülmüştür. 

Çalışma grubumuzda sağkalım sürelerine etkisi değerlendirilen diğer önemli bir 

prognostik faktör MYCN pozitifliğidir. Sağkalım analizlerinde elde ettiğimiz sonuçlara 

göre MYCN pozitifliği ortanca sağkalım sürelerinde azalmaya neden olsa da bu azalmalar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Hem 2003 hem 2009 prokolü alan hasta 

grupları için geçerli olan bu durumun hasta grubumuzun sayısının düşük olması, her 

hastadan MYCN değerinin gönderilememsi ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Benzer 

şekilde olaysız sağkalım sürelerinin de her iki protokolün uygulandığı hastalarda MYCN 

pozitifliğine göre anlamlı fark göstermediği tespit edilmiştir. Yaptığımız literatür 

taramasında ülkemizde MYCN pozitifliğinin nöroblastom sağkalımı üzerine olan 

etkilerini değerlendiren tek çalışmanın Özgüven ve ark. (184) tarafından yapıldığı 

belirlenmiş, ancak bu çalışmada da bizim çalışmamıza benzer şekilde MYCN 

pozitifliğinin hasta sağkalımı üzerine etkisinin olmadığının bildirildiği görülmüştür.  

Çalışmamızda prognostik faktörler olarak NSE, ferritin, LDH, VMA ve 

HVA’nın hasta sağkalımları üzerine olan etkileri değerlendirildiğinde ne genel ne de 

olaysız sağkalım sürelerinin bu prognostik faktörlerin normal ya da yüksek olmasından 

etkilenmedikleri tespit edilmiştir. Bulgularımız Özgüven ve ark. tarafından yapılan 

çalışma ile benzer sonuçlar vermiş, araştırıcılar kendi hasta gruplarında NSE, ferritin, 

LDH yüksekliklerinde sağkalım farkı gözlemlemediklerini bildirimişlerdir. Aydın ve 

ark.(193) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise VMA yüksekliği durumunda 10 yıllık 

olaysız sağkalım sürelerinin anlamlı derecede düştüğü, genel sağkalım sürelerinde de 

düşüş meydana gelmesine rağmen bunun istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda değerlendirdiğimiz hastaların sayılarının azlığı 

nedeniyle tespit ettiğimiz farkların istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmamış 

olabileceğini düşünmekteyiz. 
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Hastalarımızda MIBG tedavisinin sağkalımlar üzerine etkisi 

değerlendirildiğinde 2003 protokolü uygulanan hastalarda istatistiksel olarak anlamlılık 

sınırına ulaşmasa da MIBG alan hastalarda ortanca sağkalımların klinik olarak anlamlı 

derecede uzun olduğu (MIBG alanlarda 66 ay, almayanlarda 21 ay) belirlenmiştir. 2009 

protokolünde ise bu durumun aksine, MIBG tedavisi alan hastaların almayanlara göre 

daha kötü prognoz göstermesinin nedeni MIBG verilen hastaların hemen hepsinin diğer 

tedavilere cevap vermeyen ve refrakter özellik gösteren hastalar olası ve MIBG 

tedavisinin palyatif amaçlı verilmiş olması olabilir. 131I-MIBG tedavisinin etkinliği 

hakkında yapılan çalışmalardan birinde Schoot ve ark. (215) lokalize hastalığı olan ve 

primer tümörleri anrezektabl olan hastalarda 50-200 mCi sabit dozda 131I-MIBG tedavisi 

uygulamışlar, çalışmalarının sonunda 21 hastanın 16’sında tam remisyon elde ettiklerini 

ve hastalarda 10 yıllık genel sağkalımın %90,5 olduğunu bildirmişlerdir. Bu oranlar bizim 

hasta grubumuzda elde ettiğimiz oranların çok üstündedir. Ancak bunun temel nedeni 

MIBG tedavisi uygulanan hasta özelliklerinin farklı olmasıdır. Bu konuda Sarı ve ark. 

(216) tarafından gerçekleştirilmiş olan bir çalışmada tedaviye refrakter nöroblastomlu 

olgularda 131I-MIBG tedavisinin görece daha düşük yan etki profili ile güvenli bir şekilde 

uygulanabileceği bildirilmiş, bu hastalarda ortanca sağkalımın 48 ay (1-48 ay) olarak 

belirlendiğini belirtmişlerdir. Yanik ve ark. (217) indüksiyon kemoterapisi (CEM- 

carboplatin, etoposide, melphalan) başarısız olan 12 hastaya, 12 mCi/kg dozunda I-131 

MIBG tedavisini takiben CEM kemoterapisi ve kök hücre nakli yapılmıştır. Metastatik 

hastalığı olan 8 hastanın 5’inde ve lokal hastalığı olan 4 hastanın 3’ünde yanıt alınmıştır. 

Bu çalışmadan yola çıkarak Matthay ve ark. (218) yaptığı faz 1 çalışmada 22 hastaya 12 

mCi/ kg I-131 MIBG uygulanmış ve 6 hastada tam/kısmi yanıt görüldüğü belirtilmiştir. 

Uygulanan I-131 MIBG tedavisinin kök hücre nakli sonrası hematolojik iyileşmeye etki 

etmediği bildirilmiştir. MIBG tedavisi özellikle kemoterapiye dirençli nöroblastom 

hastalarında, bir tedavi seçeneği olarak tek başına da kullanılabilmektedir. Lashford ve 

ark. (167), I-131 MIBG tedavisi uygulanan 25 hastanın %33’ünde kısmi yanıt alındığını 

bildirmiştir. Bizim çalışma grubumuzda ise MIBG tedavisi uygulanan hastalarda 

literatürde bildirildiği gibi olumlu sonuçlar elde edilememiştir.  

Hasta grubumuzda KİT uygulanan hastalar ile uygulanmayanların sağkalımları 

karşılaştırıldığında gerek genel sağkalım sürelerinin, gerekse olaysız sağkalım sürelerinin 

istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde KİT’nun 
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nöroblastom tedavisindeki yeri ve sonuçları hakkındaki en kapsamlı değerlendirme 

Yalçın ve ark. (219) tarafından gerçekleştirilen bir Cochrane sistematik gözden geçirme 

çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre miyeloablatif tedavi grubunun 

konvansiyonel kemoterapi veya tedavi verilmemesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

sağkalım farkının olduğu bildirilmiştir. Ancak bu sistematik derlemede yer alan 

çalışmalardan birinin uzun dönem takiplerinde elde edilen verilere göre başlangıçta tespit 

edilen sağkalım farkının ortadan kalktığı belirtilmiştir (127). Sistematik derlemenin 

kapsadığı diğer araştırmaların uzun dönem sonuçlarına göre de hematopoietik kök hücre 

naklinin nöroblastom tedavisinde sağkalım avantajı sağlamadığı bildirilmiştir (150). 

Olaysız sağkalım süreleri için yapılan değerlendirmelerde ise genel sağkalım sürelerinin 

aksine uzun dönem takiplerde miyeloablatif tedavinin istatistiksel olarak anlamlı olaysız 

sağkalım avantajı sağlamaya devam ettiğini göstermiştir. Bizim çalışmamızda elde 

ettiğimiz sonular ile bu geniş kapsamlı sistematik derleme çalışmasının sonuçları genel 

sağkalımlar açısından benzer iken, olaysız sağkalımlar bakımından bu çalışmanın aksine 

bizim çalışmamızda KİT uygulanan hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir avantaj 

elde edilememiştir. 
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6. SONUÇ 

2000 ila 2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Onkoloji Bilim 

Dalı'nda izlenen nöroblastom/ganlionöroblastom/ganlionörom tanılı olguları 

incelediğimiz bu tez çalışmasında nöroblastomlu hastaların genel demografik ve klinik 

özellikleri ile Türk Pediatrik Onkoloji Grubunun 2003 ve 2009 kemoterapi protokollerine 

göre uygulanan tedavi sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma 

bulgularımız genel olarak özetlenecek olursa: 

 Ağustos 2000-Aralık 2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniveristesi 

Çocuk Onkoloji Bölümünde takip ve tedavi edilen 76 

nöroblastom/ganglionöroblastom/ganglionörom tanılı olgu çalışmaya 

alınmıştır. 

 Hasta grubumuzda cinsiyet dağılımı benzer olup ortalama tanı yaşı 38 

aydır 

 En sık başvurular Samsun ve Ordu illerinden gelmiştir 

 Başvuru anındaki başlıca yakınmalar karın ağrısı ve karın şişliği, ateş ve 

yürüme bozukluğudur; en sık şikâyet bölgeleri karın ve torakstır 

 Primer tanı yöntemleri olarak MR ve BT tercih edilmiş, MIBG ile %36 ve 

PET ile %77 oranında metastatik hastalık belirlenmiştir 

 Hastaların %46’sında evre 4 hastalık tespit edilmiştir, en sık tümör 

lokalizasyonunun abdomen ve burada da sürrenaller olduğu tespit 

edilmiştir 

 Hastaların %90’ında NSE, %74’ünde LDH, %33’ünde ferritin, %50’sinde 

VMA ve %61’inde HVA yüksekliği tespit edilmiştir 

 Hasta grubunun %29’unda MYCN pozitifliği belirlenmiş, %86’sında 

sitogenetik anomali tespit edilmiştir 

 Hastaların %55’inde metastatik hastalık mevcut olup bunların %32’sinde 

kemik metastazı, %42’sinde lenf nodu metastazı, %26’sında kemik iliği 

metastazı, %20’sinde organ metastazı, %18’inde ise SSS metastazı 

görülmüştür 

 Hastaların %22’sinde nüks gelişmiş, en sık nüks alanının organlar 

(sürrenal, karaciğer, toraks) olduğu belirlenmiştir 
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 Primer cerrahi uygulanan hastaların %76’sında total, %21’inde subtotal 

eksizyon yapılmıştır 

 TPOG 2003 protokolüne göre 15, 2009 protokolüne göre 33 hasta 

kemoterapi almış, 2003 protokolü uygulanan hastaların %60’ına ve 2009 

protokolü uygulanan hastaların %58’ine radyoterapi verilmiş, 2009 

protokolü alan hastaların %30’una ise kök hücre nakli yapılmıştır 

 Hastaların %61’inde tedavi sürecinde komplikasyon gelişmiş, akut 

komplikasyonlardan en sık dermatit ve kcft yüksekliği, subakut 

komplikasyonlardan en sık KCFT yüksekliği ve kronik 

komplikasyonlardan en sık tübülopati izlenmiştir 

 Hastalardan %71’i remisyona girmiş, bunlardan %54’ünde tam remisyon, 

%17’sinde çok iyi kısmi yanıt gelişmiştir; 2009 protokolü uygulanan 

hastalardaki tam yanıt oranları 2003 protokolü alanların iki katıdır 

 Hastalarda genel mortalite oranı %34’tür. Toplam 76 hastadan 2003 

protokolü uygulanan hastaların 3’ü hayatta, 12’si eksitus, 2009 protokolü 

uygulananların 22’si hayatta, 11’i eksitus olmuştur. 

 Genel sağkalım değerlendirmelerinde: 

o 2009 protokolü uygulanan hastalarda tanı yaşı 18 ay altında 

olanların sağkalımları anlamlı derecede iyidir 

o 2003 protokolü verilen hastalarda kızların sağkalımları anlamlı 

derecede iyidir 

o Diğer demografik, klinik ve prognostik faktörlerin genel 

sağkalımları anlamlı derecede etkilemediği görülmüştür 

 Olaysız sağkalım değerlendirmelerinde: 

o Demografik, klinik ve prognostik faktörlerin olaysız sağkalımları 

anlamlı derecede etkilemediği görülmüştür 

 Hastaların %61’inde tedavi sürecinde komplikasyon gelişmiş, akut 

komplikasyonlardan en sık dermatit ve KCFT yüksekliği, subakut 

komplikasyonlardan en sık KCFT yüksekliği ve kronik 

komplikasyonlardan en sık tübülopati izlenmiştir 
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Çalışmamız nöroblastomda 2003 ve 2009 tedavi protokollerinin karşılaştırmalı 

olarak değerlendirildiği lokal bir çalışmadır. Elde ettiğimiz bulguların daha geniş 

örneklem büyüklüğü olan ve daha uzun takip süreli çalışmalarla konfirme edilmesi 

gerekir. Çalışmamızın mevcut bulguları ile ülkemizde nöroblastom konusunda yapılacak 

araştırmalara kıymetli bir veri kaynağı olacağını düşünmekteyiz. 
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