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SUMMARY: Apak H, Celkan T, Yýldýz Ý, Zeybek C, Özkan A, Yüksel L,
Kasapçopur O, Üngür S. (Department of Pediatrics, Ýstanbul University
Cerrahpaþa Medical Faculty, Ýstanbul, Turkey). The prognostic significance of
the skeletal manifestations of acute lymphoblastic leukemia of childhood. Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 275-280.
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) of childhood may frequently present with
skeletal changes. The impact of skeletal involvement is controversial.
Radiographs and medical charts of 252 ALL patients treated in our institution
between 1980 and 1999 were investigated, and skeletal surveys were correlated
with age, gender, biological and clinical markers and prognosis. Bone pain was
the initial symptom in 35 (13.9%) patients. In 179 patients skeletal surveys
were eligible, and 33 patients (18.4%) showed various radiologic abnormalities
defined as osteopenia (60.1%), lytic lesions (42%) and periosteal reaction
(36%). The patients were grouped according to the number of radiological
findings as group 1, without any, as group 2 with 1-3 and group 3 with ³ 4
radiological abnormalities respectively. Metaphyseal band was not observed in
group 2 patients compared to 33% in group 3. In contrast, lytic lesions were
found in 50% of group 3. The clinical, biological and hematological parameters
of the three groups showed no difference. Group 3 patients had the best survival
rates. We conclude that the prognostic impact of severe skeletal involvement
is an important and independent factor in children with ALL.
Key words: lymphoblastic leukemia, skeletal involvement, survival.
ÖZET: Akut lenfoblastik lösemi çeþitli kemik ve eklemlerle ilgili bulgu ve
belirtilerle de ortaya çýkabilir. Ýskelet sistemi bulgularýnýn hastalýðýn prognozu
üzerine etkileri tartýþmalýdýr. Kliniðimizde 1980 yýlýndan bu yana tedavi edilmiþ
akut lenfoblastik lösemili hastalarýn iskelet tutulumlarý, radyolojik incelemeleri
ve tutulum olan hastalarýn yaþ, cins, hücre tipi, biyokimyasal deðerler ve prognoz
açýsýndan deðerlendirmeleri yapýlarak radyolojik bulgularýn hastalýðýn
prognozuna olan iliþkisi irdelenmiþtir. Ýncelenen 252 hastanýn 35inde kemik
aðrýsý (%13.9) vardý. Radyolojik inceleme yapýlan 179 hastanýn 33ünde (%18.4)
çeþitli radyolojik bulgular saptandý. Radyolojik bulgular skorlanarak hastalar
üç gruba ayrýldý. Grup 1, hiç radyolojik bulgusu olmayan, grup 2, 1-3 radyolojik
bulgusu olan, grup 3 ise dört veya daha fazla radyolojik bulgusu olan hastalardan
oluþmaktaydý. Grup 2 ve 3te en sýk rastlanan bulgu osteopeni (% 60.1) idi.
Periostal reaksiyon hastalarýn %36'sýnda gözlenirken, litik lezyonlar %42
oranýnda gözlendi. Metafizeal band grup 2de hiçbir hastada gözlenmezken, grup
3te %33.3 oranýnda rastlanmýþtýr. Buna karþýn grup 2de litik lezyon görülme
oraný daha fazladýr (%50). FAB sýnýflamasý, immünfenotipleme, translokasyon,
merkezi sinir sistemi tutulumu, baþlangýçtaki karaciðer ve dalak büyüklüðü,
lökosit sayýsý, BFM 90 protokolüne göre risk grubu ve yaþ açýsýndan
karþýlaþtýrýldýðýnda gruplar arasýnda bir fark saptanmadý. Nüksüz saðkalým
oranlarý incelendiðinde, biyolojik, biyokimyasal parametreler yanýnda risk
faktörlerinde de fark olmamasýna raðmen grup 3teki hastalarda yüksek saðkalým
oranlarý saptanmasý radyolojik skorlamanýn immünolojik ve histokimyasal
parametrelerden ayrý bir prognostik deðeri olduðunu düþündürmektedir.
Anahtar kelimeler: lösemi, lenfoblastik, kemik tutulumu, radyoloji, prognoz, risk faktörü.
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(%34) BFM 90 dýþý, 118 hasta (%66) ise BFM
90 tedavi protokolü ile tedavi edilmiþti.

Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet
tutulumunun klinik ve radyolojik belirtilerine
sýk rastlanmaktadýr. Hastalarýn %21-59 kadarýnda kemik aðrýlarý, %7.7-70 kadarýnda
radyolojik bozukluklar bildirilmiþtir1-13. Ýskelet
tutulumunun prognoz üzerine olan etkisi
tartýþmalýdýr. Bu nedenle kliniðimizde 1980
yýlýndan bu yana tedavi edilmiþ akut lenfoblastik
lösemili hastalarýn iskelet tutulumlarý, radyolojik incelemeleri ve tutulum olan hastalarýn
yaþ, cins, hücre tipi, biyokimyasal deðerler ve
prognoz açýsýndan deðerlendirmeleri yapýlmýþtýr.

Hastalarýn nükssüz saðkalýmlarý 1.07.1998 tarihi
esas alýnarak Kaplan-Meier yöntemi ile incelendi
ve gruplar arasýndaki farklar log-rank testi ile
karþýlaþtýrýldý.
Bulgular
Radyolojik incelemeleri yapýlmýþ olan 179
hastanýn 113ü erkek (%63.2), 66sý kýz'dý
(%36.8). Hastalarýn yaþlarý dokuz ay ile 15 yaþ
(ortalama 6, ortanca 5) arasýnda deðiþmekteydi.
Kemik aðrýlarý incelenen 252 hastanýn 35inde
(%13.9) saptandý. Aðrý sýklýðýna en fazla grup
3te %81 oranýnda rastlanýrken, grup 1de %8,
grup 2de %50 hastada ilk sorgularýnda kemik
aðrýsý yakýnmasý vardý (p<0.05).

Materyal ve Metot
Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalý'nda
1980-1998 yýllarý arasýnda yatýrýlarak tedavi
edilen 252 ALL hastasý incelemeye alýndý. ALLli
73 hastanýn radyolojik incelemeleri eksik veya
yapýlmamýþ olduðu için çalýþmadan çýkarýldý.
Hastalarýn hikayeleri, fizik muayeneleri, baþlangýç kan sayýmlarý, kemik iliðindeki ve periferdeki blastlarýn sayýsý, tipi, immünfenotipleme
sonuçlarý, biyokimyasal deðerleri, tedaviye
yanýtlarý ve uygulanan tedavi protokolleri 179
hastada incelendi.

Radyolojik deðiþiklikler 33 (%18.4) hastada
saptandý. Yüzkýrkaltý hastada radyolojik bulgu
saptanmazken (grup 1), 12 hastada orta
derecede (grup 2), 21 hastada ileri derecede
radyolojik bulgu gösteren tutulum (grup 3)
saptandý. Grup 2de litik lezyonlar (Þekil 1) en
sýk rastlanan radyolojik bulguydu (%50) (Tablo
II). Buna karþýlýk grup 3te en sýk rastlanan
radyolojik bulgu osteopeniydi (%76.2).
Metafizeal band (Þekil 2) grup 2deki hiçbir
hastada saptanmazken grup 3te hastalarýn
%33.3ünde saptandý. Periost reaksiyonu (Þekil
3) grup 2de üç hastada (%25) saptanýrken,
grup 3te dokuz hastada (%42.8) görüldü.
Osteopeni, metafizeal band ve periost
reaksiyonu açýsýndan grup 2 ile grup 3 arasýnda
istatistiksel fark anlamlý bulundu (p<0.05);
buna karþýn litik lezyonlar, skleroz ve destruktif
lezyonlar arasýnda fark saptanmadý.

Radyolojik inceleme olarak karþýlaþtýrmalý uzun
kemik grafileri, kraniografiler ve vertebra
grafileri pediatrik radyolog tarafýndan osteopeni,
metafizeal band, periost reaksiyonu, litik
lezyonlar, skleroz açýsýndan incelendi. Heinrich
ve arkadaþlarýnýn5 bildirdiði skorlama sistemine
göre her bir ayrý lokalizasyondaki her bir
radyolojik görüntüye bir puan verildi (Tablo I).
Hastalar üç gruba ayrýlarak incelendi. Grup 1:
Hiç radyolojik patolojisi olmayan hastalar; Grup
2: 1-3 radyolojik bulgusu olanlar; Grup 3: dört
veya daha fazla radyolojik bulgusu olanlar.

Hastalarýn baþlangýçtaki klinik parametrelerinin
radyolojik indeks ile iliþkisi incelendiðinde
gruplar arasýnda anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (Tablo III) (p>0.05).

Kliniðimizde ALL tedavi protokolü olarak
10.8.1990 tarihine kadar BFM 83, UKALL-X ve
Pinkel tedavileri, bu tarihten sonra BFM 90
protokolü uygulanmýþtý. Buna göre 61 hasta

Taný yaþý, immünfenotip, FAB sýnýflamasý, translokasyon, MSS tutulumu açýsýndan incelen-

Tablo I. Akut lenfoblastik lösemili hastalarýn radyolojik belirtilerinin skorlanmasý5

Periost reaksiyonu
Osteoskleroz
Osteoporoz
Osteoliz
Metafizeal band

Kafa

Vertebra

Üst ekstremite

Alt ekstremite

1
1
1
1


1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Þekil 2. Tibia ve femurda metafizeal band görünümü.

Grup 1de relaps oraný %10.3 iken grup 2de 2
hastada relaps saptandý (%16.7). Grup 3te
relaps saptanmadý. Grup 3 hastalarda nüksüz
saðkalým diðer gruplara göre daha yüksek
bulundu (p=0.3).
Tartýþma

Þekil 1. Radius alt uçta litik lezyon görünümü.

diðinde gruplar arasýnda anlamlý bir fark
bulunmadý. Hastalarýn biyolojik parametrelerinin radyolojik skor ile iliþkisi Tablo IV'te
sunulmuþtur.
Hastalarýn alkalen fosfataz serum düzeyleri
incelendiðinde gruplar arasýnda anlamlý bir fark
bulunmazken laktik dehidrogenaz düzeyleri
grup 2de diðer gruplara göre yüksekti (p<0.05,
Tablo V).
Radyolojik bulgularýn sonraki kontrollerde
bütün hastalarda düzeldiði görüldü.

Akut lenfoblastik lösemide kemik tutulumu XIV.
yüzyýlda tanýmlanmýþtýr 7 . Hastalýðýn tanýsý
sýrasýnda kemik ve eklem aðrýlarý sýklýðý %2159 oranýnda görülmektedir 1-8. Heinrich ve
arkadaþlarý5 göre kemik deðiþiklikleri kemik
iliðinin aktivitesi ve çoðalan lösemik hücrelerin
kemik dokusuna doðru ilerlemesine baðlanmaktadýr. Bu nedenle hastalýk yavaþ ilerlemiþ
ise kemik bulgularý daha sýk olacaktýr, hýzlý
ilerlediyse de kemik deðiþiklikleri olmadan
hastalýk diðer semptomlarla tanýnacaktýr.
Jonsson ve arkadaþlarý4 ise kemik bulgularýný bu
hastalardaki lösemi hücrelerinin farklý biyolojik
özelliklerine baðlamýþtýr. Kemik aðrýlarý ve
kemik nekrozu bulgularý olan hastalarda
baþlangýç lökositlerinin diðer hastalara göre

Tablo II. Radyolojik bulgularýn gruplara daðýlýmý sýnýflanmasý
Radyolojik skor

Hasta sayýsý
Osteopeni
Metafizeal band
Periost reaksiyonu
Litik lezyonlar
Skleroz
Skleroz + litik lezyon
Destrüksiyon
a=p<0.05; b=p<0.001; c=p>0.05

1-3

12 (%6.7)
4 (%33.3)
0
3 (%25)
6 (%50)
2 (%16.7)
0
0

³4

21
16
7
9
8
5
1
2

(%11.7)a
(%76.2)a
(%33.3)b
(%42.8)a
(%38.1)c
(%23.8)c
(%4.8)
(%9.5)
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Heinrich ve arkadaþlarýnýn 5 bildirdiklerinin
tersine anlamlý bir fark yoktu. Bu nedenle kemik
bulgularýnýn varlýðý hastalýðýn taný süresi ile
deðil lösemi hücrelerinin farklý biyolojik
özellikler taþýmasý ile iliþkili olduðu söylenebilir.
Ancak baþlangýçtaki blast sayýsý, karaciðer ve
dalak büyüklüðü gibi risk sýnýflamalarýnda
kullanýlan parametrelerde gruplar arasýnda fark
görülmemektedir.
Müller ve arkadaþlarý 7 106 hastayý içeren
serisinde 37 hastada kemik aðrýlarý olduðunu
saptamýþ ve bu hastalarýn %62sinin dört veya
daha fazla radyolojik kemik bulgusu olan grup
3 hastalar olduðunu belirtmiþtir. Hastalarýmýzda
saptadýðýmýz kemik aðrýsý oraný (%13.8)
düþüktür ve en sýk grup 3 hastalarda gözlenmiþtir. Bu nedenlerle kemik aðrýsý olan ALLli
hastalarda kemik grafileri çekilmelidir.

Þekil 3. Femurda periost reaksiyonu görünümü.

daha düþük olduðunu, hastalarýn periferik
yaymalarýnda blast yüzdesinin çok düþük,
trombosit sayýlarýnýn ise normale yakýn
olduðunu ve bu nedenle lösemi hücrelerinin
çoðalmalarýnýn diðer lösemilere göre daha yavaþ
olduðunu iddia etmiþtir. Müller ve arkadaþlarýnýn7 yaptýklarý çalýþmada baþvuru zamanýyla
yakýnmalarýn baþlangýcý arasýnda gruplar
arasýnda bir fark saptanmamýþtýr. Hastalarýmýzda da belirtilerin baþlangýç süreleri
açýsýndan hasta gruplarý karþýlaþtýrýldýðýnda

Radyolojik deðiþiklikler ALLli hastalarda taný
anýnda %41-70 oranýnda görülmektedir1-13.
Osteolitik lezyonlar %11-90, metafizeal bandlar
%7-88, periost reaksiyonu %2-50, diffüz
osteoporoz %16-41 ve osteoskleroz %3-31
oranýnda bildirilmiþtir. Kanýmýzca oranlardaki
farklýlýklar hasta sayýlarýnýn düþük olmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Tablo IIde sunduðumuz
sonuçlar literatür ile uyumluluk göstermektedir.
Metafizeal band kemiklerin metafiz kýsmýnda
dansitesi daha az bir çizgi veya bölgenin
bulunmasýdýr14. Rajantie ve arkadaþlarýna10 göre
bu bulgu lösemide en sýk görülen kemik
deðiþikliðidir ve hastalýk klinik belirti vermeden
önce ortaya çýkan erken antilösemik lokal
reaksiyonun göstergesi olarak iyi prognozu
iþaret etmektedir. Osteolitik lezyonlar daha
büyük bir bölgeyi kapsarlar ve radyolojik olarak
fare yeniði görünümü verirler. Genellikle uzun

Tablo III. Radyolojik skorlar ile klinik parametrelerin iliþkisi
Radyolojik skor

Cins (E/K)
Belirtilerin baþlangýcý (hafta)
MSS tutulumu
Taný yaþý
Kemik aðrýsý
Karaciðer büyüklüðü*
Dalak büyüklüðü*
Periferde mutlak blast*
BFM risk faktörü*

0

1-3

³4

48/98
3 (0.5-24)
0
6.0 ± 3.3
12 (%8)
3 (±1) cm
2.3 (±1.8) cm
21040
0.85

9/3
2(0.5-22)
1
5.8 ± 3.2
6 (%50)
3.3 (±1.5) cm
3.5 (±1.6) cm
20750
1.18

9/12
3 (0.5-28)
0
6.4 ± 2.8
17 (%81)
3.1 (±1.2) cm
2.8 (±1.5) cm
34730
0.89

* p>0.05
BFM Berlin Frankfurt Münster protokolü.
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Tablo IV. Radyolojik skor ile biyolojik parametrelerin iliþkisi
Radyolojik skor

Grup 1

Grup 2

Grup 3

FAB L1
FAB L2
Common ALL
T-ALL
Translokasyon
SRG
MRG
HRG
Relaps

139
7
130
16
4
28
61
19
15 (%10.3)

10
2
10
2
0
6
6
0
2 (%16.7)

15
6
21
0
0
7
12
2
0

146

12

21

Toplam

FAB Fransýz-Amerikan-Ýngiliz sýnýflandýrmasý; SRG standart risk grubu
MRG orta risk grubu; HRG yüksek risk grubu.

Tablo V. Radyolojik skor ile biyokimyasal parametreler arasýndaki iliþki
Radyolojik skor

Alkalen fosfataz
Laktik dehidrogenaz

Grup 1

Grup 2

Grup 3

168 ± 116
387 ± 228

205 ± 115
1560 ± 1991*

212 ± 98
587 ± 342

* p<0.05

kemiklerin metafiz kýsýmlarýnda olmakla beraber
diyafizde de görülebilirler. Periost reaksiyonu
çoðunlukla uzun kemiklerde görülür.
Osteosklerotik deðiþiklikler çok daha seyrektir.
Radyolojik incelemede grup 3 hastalarda
metafizeal band, osteopeni ve periost reaksiyonu grup 2'den daha sýk oranda saptandý.
Metafizeal bandýn grup 3 hastalarda yüksek
oranda görülmesine karþýn grup 2de hiçbir
hastada görülmemesi Rajantie ve arkadaþlarýný10
desteklemektedir. Swischuka14 göre metafizeal
bandlar nonspesifik kemik aðrýlarý olan ve
herhangi bir hematolojik bozukluk göstermeyen
hastalarda löseminin erken bulgusu olabilmektedir.
Müller ve arkadaþlarý7 grup 3te olan hastalarýnýn saðkalým oranlarýnýn diðer gruplara göre
daha iyi olduðunu iddia etmiþ ve radyolojik
kemik incelemesinin risk faktörü hesabýna
konulmasýný önermiþtir. Masera ve arkadaþlarý15
ise 98 hastada yaptýklarý çalýþmada kemikte
radyolojik deðiþikliklerin kötü bir prognostik
faktör olduðunu savunmuþtur. Çalýþmamýzda
FAB sýnýflamasý, immünfenotipleme, translokasyon, merkezi sinir sistemi tutulumu,
baþlangýçtaki karaciðer ve dalak büyüklüðü,
lökosit sayýsý, BFM 90 protokolüne göre risk
grubu ve yaþ açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda

gruplar arasýnda bir fark saptanmadý. Alkalin
fosfataz deðerlerinde gruplar arasýnda bir fark
görülmezken serum laktik dehidrogenaz (LDH)
düzeylerinin grup 2de grup 1 ve grup 3e oranla
yüksek olduðunu saptadýk (p<0.05). Ancak bu
parametre lökosit sayýsý gibi göstergelerle iliþkili
bulunmadý. Buna karþýlýk grup 2de LDH
düzeylerinin grup 3ten daha yüksek bulunmasý
iki grup arasýnda total blast yükü açýsýndan
farklýlýk olduðunu düþündürmektedir. Kemik
lezyonu fazla olan lösemilerin bu yakýnmasý,
belki de organlarda fazla blastik yük yapmadan
tanýya gidilmesini saðlamaktadýr.
Grup 3te hiç nüks görülmezken grup 2de iki
hastada grup 1de ise 15 hastada nüks saptandý.
Nüksüz saðkalým oranlarý incelendiðinde grup
3teki hastalarda biyolojik, biyokimyasal parametreler yanýnda risk faktörlerinde de fark
olmamasýna raðmen yüksek saðkalým oranlarý
tespit edilmesi radyolojik skorlamanýn immünolojik ve histokimyasal parametrelerden ayrý
bir prognostik önemi olduðunu düþündürmektedir.
Akut lenfoblastik lösemili hastalarda baþlangýçta
lokomotor sistem ile ilgili bulgu ve belirtiler
varsa grafiler ile deðerlendirme yapýlmalýdýr.
Ancak bu bulgularýn prognostik açýdan önemini
belirleyebilmek için daha geniþ serilerde
prospektif çalýþmalar yapmak gerekir.
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