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Kronik lenfositik lösemi (KLL)
Yetiﬂkinlerde en s›k görülen lösemidir. Olgun
görünen malign monoklonal B hücrelerin kemik
ili¤i, periferik kan ya da lenf nodunda akümülasyonu ile oluﬂur. Tipik fenotip CD19, 5 ve 23 ekspresyonu iken CD22, FMC7, CD79b, sIgM, IgD ekspresyonu düﬂüktür. Bu immun profil, foliküler merkez B hücre mantle zondan köken al›r. Ancak son
y›llarda memory B hücrelerden geliﬂti¤i de iddia
edilmektedir. Klinik olarak de¤iﬂken gidiﬂ göstermektedir. Olgular›n 1/3 kadar› 20 y›ldan fazla yaﬂar ve tedavi gerektirmezken %3-10 kadar›nda agressif seyirli Richter transformasyonu geliﬂmektedir (1). Bu kadar heterojen gidiﬂi belirleyen nedeniyle hastal›¤›n biyolojisinin bilinmesi çok önemlidir ve son y›llarda bilgi birikimi giderek artm›ﬂt›r.
Biyoloji
Önceki y›larda B-KLL hücreleri için ‘’immunolojik olarak inkompetan, B lenfositlerinden oluﬂan
tembel hücreler olarak davran›rlar, minimal bölünürler, nadiren ölürler ve pasif olarak akümüle
olurlar’’ denirdi. Ancak son çal›ﬂmalar bu neoplazinin matür, antijenik olarak deneyimli, immunolojik olarak kompetan B hücrelerinden kaynakland›¤› gösterilmiﬂtir. Bu modelde temelde yatan görüﬂler söyle s›ralanabilir:
*Prekürsör B hücrelerinin antijen seleksiyonu
vard›r
*Prekürsör klonlar taraf›ndan antijene verilen
yan›tlar matürdür
*Yavaﬂ ama progressif geliﬂme vard›r, lösemik
durum oturduktan sonra bile genetik lezyonlar›n
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seleksiyonu devam eder
*Lösemik hücrelerin yaﬂam döngüsü ölçülebilir.
B lenfositlerin antijen ba¤layan yerinin primer
yap›s›, variabl (V) parçalar›n›n DNA dizilimi ile belirlenir ve bunlar a¤›r zincirde VH, D ve JH segmentleri, hafif zincirde VL ve JL segmentleridir. 44
adet fonksiyonel VH geni bulundu¤u için özel bir
VH geni, B lenfositte 1/44 olas›l›kla eksprese edilir. D segmenti için 1/25, JH geni için 1/6 olas›l›k
oluﬂurken spesifik VH, D ve JH genleri için 1/6600
(1/44 x 1/25 x 1/6), spesifik VL geni için 1/200
81/40 x 1/5), kapa ve lambda geni için 1/124
(1/31 x _) olas›l›k vard›r.
B hücrelerinde fazla eksprese olan aktivasyon
belirleyicileri CD23, 25, 69 ve 71 iken az eksprese
edilen belirleyiciler CD22, 79b, IgD’dir. Lösemik
hücreler uniform olarak CD27 eksprese ederler ki
bu da haf›za hücre havuzuna girdiklerini gösterir.
IgV gen mutasyonlar›n›n olup olmad›¤›na göre k›yasland›¤›nda bu belirleyicilerin farkl› eksprese olduklar› görülür ve resiprokal bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r
(2).
B-KLL hücre telomerleri ayn› yaﬂtaki insanlardan al›nan normal B hücrelerinden daha k›sad›r.
Sürpriz olarak mutasyonlu olgularla k›yasland›¤›nda mutasyonsuz B-KLL hücrelerinin telomer
uzunluklar› daha k›sad›r (3). Bu da mutasyonsuz
lösemik hücrelerin daha fazla bölündüklerini ve
daha yüksek telomeraz aktivitesine sahip olduklar›n› göstermektedir (2).
B-KLL hücreleri zamanla genetik lezyonlar geliﬂtirirler. Onkolojide iyi bilinen gerçek, klonal evolusyonun daha tehlikeli klonal varyantlara yönelte-
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bilmesidir. B-KLL ‘de zaman içinde tek veya komplike genetik karyotipler ortaya ç›kar. Sonuçta spesifik DNA segmentleri (+12) kazan›l›r ise de hastal›k temel olarak DNA delesyonlar› ile karakterizedir. Del 13q14, 11q22-23, 17p13, 6q21 en s›k rastlanan de¤iﬂikliklerdir. 17p13, p53 ile iliﬂkili iken
11q22 ATM ile iliﬂkilidir. Genom araﬂt›rmalar›, göreceli olarak küçük kromozom bölgelerinde de¤iﬂiklikleri göstermektedir (4-6). Bunlar klonal mono
ve bi-allelik kay›plar ve kazançlard›r ki duplikasyon, amplifikasyon ve trizomiler ﬂeklindedir. Kromozom de¤iﬂikliklerinin mekanizmas› aç›k de¤ildir
ama 2 özellik KLL için önemlidir ki bunlar;
1-Telomer boyunun k›salmas›,
2-AID (Activation-induced cytidine deaminase)
ekspresyonudur.
Telomer k›salmas› telomer disfonksiyonuna, bu
da genomda instabiliteye yol açmaktad›r (7).
IgV gen mutasyonu olmayan olgularda CD38(+)
hücreler fazlad›r ve kötü prognozu iﬂaret etmektedir. Bu olgularda telomerler de k›sad›r (3). Bu bulgular›n klinik önemine gelince: KLL’li baz› olgular
dekadlar boyu yaﬂar ve tedavi gerektirmezken di¤erleri tedaviye ra¤men kaybedilirler. Rai ve Binet
taraf›ndan geliﬂtirilen evrelemeler hasta de¤erlendirilmesinde alt›n standart ise de hastal›¤›n heterojenli¤i nedeniyle biyolojik özelliklerin de¤erlendirilmesi çok daha önemlidir.. IgV mutasyonlar› klinik gidiﬂte en önemli belirleyicidir (8-13). KLL olgular›n›n %50-70 kadar›nda IgVH bölgesinde somatik
hipermutasyon saptanmaktad›r (8). Mutasyon saptanmayan olgular, mutasyon saptananlar›n aksine, ileri evre ve kötü sitogenetik özellikler gösterir,
tedavi gerektirirler ve yaﬂam süreleri k›sad›r (8,14).
Mutasyonlu olgularda yaﬂam 24 y›ldan fazla iken
mutasyonsuzlarda 8 y›ldan az bulunmaktad›r.
IgVH oldukça önemli bir belirleyici olmas›na karﬂ›n
ölçümü kolay de¤ildir, zaman al›c› ve pahal›d›r.Klinikte ölçümü kolay olan 2 belirleyici prognostik
önemdedir: ZAP-70 (15-17) ve CD38 (10,12,18). Bu
belirleyicilerle klinik gidiﬂ aras›nda ters iliﬂki vard›r. CD38 ekspresyon düzeyi baz› olgularda zaman
içinde de¤iﬂiklikler olabilir ve hastal›k agressifli¤inin artmas› ile korelasyon gösterir (9,12,18,19).
ZAP-70, IgV mutasyonlar› ile korelasyon gösterir ve
V gen durumunu izlemede oldukça yararl›d›r (16).
Hem IgV hem de CD38 için yüksek riskli olgularda
+12, 11q, 17p gibi sitogenetik anormalikler de s›kt›r (6,8, 9,11).
KLL’de eksprese olan Ig genlerinin mutasyon
durumu hastalar› hastal›k progresyonu aç›s›ndan
2 önemli gruba ay›rmaktad›r. IgVH geninde nükleik asit dizi homolojisi %96’dan az olan olgularda,
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mutasyon olmayanlara göre hastal›k progresyonu
daha yavaﬂ olmaktad›r (8,9,20,21). Mutasyonsuz
IgVH genleri pregerminal merkez veya naiv B hücrelerinden köken al›rken mutasyonlu olgular postgerminal merkez veya memory tip B hücrelerinden
köken ald›¤› speküle edilmektedir.
Zeta ‹liﬂkili Protein (ZAP): Mutasyonlu ve mutasyonsuz KLL hücreleri birbirinden birkaç genin
farkl› ekspresyonu ile ayr›l›r. Bu genlerden biri ZAP
kodlar, 70Kd’luk sitoplazmik bir protein tirozin kinazd›r. Protein TK ailesinin bir üyesi olup normal
T ve NK T hücrelerinde eksprese olur. T hücre sinyalleﬂmesinin baﬂlamas›nda kritik önemdedir.
Mutasyonsuz IgVH gen ekspresyonu olan KLL hücreleri ZAP-70 RNA eksprese eder (3). 56 KLL olgusunda FCM, WB ve ‹HK ile ZAP-70 ekspresyonu
analiz edilmiﬂtir. %20’den fazla ZAP-70 ekspresyonu gösteren olgular›n tamam›nda IgVH mutasyonu
saptanmam›ﬂ iken IgVH mutasyonu saptanan 24
olgunun 21’inde ZAP-70 %20’den daha az saptanm›ﬂt›r. ZAP-70 ile h›zl› progresyon aras›nda iliﬂki
saptanm›ﬂt›r (16). 167 olguda periferik kanda FCM
ile yap›lan çal›ﬂmada da IgVH mutasyonlar› ile
ZAP-70 iliﬂkili bulunmuﬂtur. Mutasyon saptanan
108 olguda ZAP-70 (-) iken mutasyonsuz 46 olguda ZAP-70 (+) bulunmuﬂtur. 13 olguda çeliﬂki bulunmuﬂtur. Ortalama yaﬂam süresi ZAP-70 (-) olgularda 24.4 y›l iken (+) olgularda 9.3 y›l bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada ZAP-70 proteini ile m RNA
ekspresyonu %97 uyum göstermiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ZAP-70 proteininin IgVH mutasyonu gibi güvenilir bir prognostik belirleyici oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (22). 145 olgu ile yap›lan çal›ﬂmada Binet
evresi ile IgVH gen mutasyonlar› ba¤›ms›z ancak
komplementer prognostik belirleyici olarak saptanm›ﬂt›r. Mutasyonlu 83 olgunun %70’i evre A iken
mutasyonsuz 62 olgunun % 62’si evre B ve C olarak saptanm›ﬂt›r. Gerek hastal›ks›z gerekse toplam
yaﬂam süresi mutasyonlu olgularda uzun bulunmuﬂtur (23).
ZAP-70 ekspresyonu KLL’de eksprese olan BCR
kompleks sinyal kapasitesinde fonksiyonel öneme
sahiptir. T hücre reseptörüne ba¤land›ktan sonra
Src ailesi PTK aktive olur ki bu da tirozin içeren
immunoreseptör tirozin bazl› aktivasyon motiflerini fosforile eder (ITAM). ZAP-70 fosforile ITAM’larda
toplan›r, aktive olur, PTK’lar› aktive eder.
Özetle: Ig a¤›r zincir de¤iﬂken bölgesinde mutasyon yoklu¤u, 11q23 delesyon varl›¤›, p53 gen
kayb› ya da mutasyonu, CD38 pozitifli¤i ve serum
timidin kinaz, beta 2 mikroglobulin, LDH, s CD23
yüksekli¤i gibi parametreler en iyi bilinen kötü
prognoz belirleyicileridir.
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KLL olgular›nda anjiyogenez art›ﬂ› pek çok kez
gösterilmiﬂtir. VEGFR-1, 2 ve 3 ekspresyonu gösterilmiﬂtir. Bu da KLL hücrelerinin uzun yaﬂam›n›
sa¤layabilir denilmektedir. VEGF’nin hedeflenmesi
bir tedavi seçene¤i olabilir (25).
‹MMUN B‹YOLOJ‹
Esansiyel monoklonal lenfopati: KLL-B hücreleri CD19 ve 5 ko-ekspresyonu gösterirler. Bu da
MRH saptanmas› için bir araç olarak kullan›lmaktad›r (26). Bu yöntem sa¤l›kl› kiﬂlerin kan›nda
KLL-B hücreleri olup olmad›¤›n› saptamada kullan›labilir. 21 KLL olgusunun 59 sa¤l›kl› aile bireyleri ile yap›lan bir çal›ﬂmada 8 kiﬂide (%14) KLL-B
hücrelerinin özelliklerini göstermiﬂtir (27). Sa¤l›kl›
gönüllülerde bu hücrelerin oran› çok daha düﬂük
oldu¤u için bu bulgu KLL’de genetik faktörlerin rolünü telkin etmektedir. Bu klonal ekspansiyonlarda E/K oran› 2/1 olup 60-89 yaﬂ grubunda daha
s›kt›r. Bu da klonal B hücrelerinin B-KLL’ye ilerledi¤ini telkin etmektedir. Sa¤l›kl› kontrollerde yap›lan bir çal›ﬂmada 910 kiﬂide bu hücrelerin s›kl›¤›
%3.5 bulunmuﬂtur (28). Saptanabilir klonal B
hücre populasyonlar› olan kiﬂilerde KLL geliﬂme
riskinin art›p artmad›¤› belirsizdir. Bu klonal ekspansiyonun sebebi ve klinik önemi bilinmedi¤i için
uygun terim Esansiyel monoklonal lenfopati’dir
(EML) ve bu grupta KLL riski, genel populasyondan
daha yüksektir (1).
KLL’DE HAYVAN MODEL‹
Lökomogenezin saptanmas› için bir hayvan modeli geliﬂtirilmiﬂtir. TCL1 için transgenik farede
klonal B hücre ekspansiyonu olur ve bu EML’ye
benzer. Klonal CD5 (+) B hücreler 2 ayda peritonda, 3-5 ayda dalakta ve 5-8 ayda K‹’nde saptanabilir hale gelir. Daha yaﬂl› farelerde KLL benzeri hastal›k geliﬂir. Bu hücreler K‹ ve sekonder lenfoid dokular› infiltre eden lenfositoza yol açar, splenomegali ve LAP oluﬂur. Patolojisi KLL’ye benzer (1).
N LC (nurse like cell) :KLL olgular›n›n kan›ndaki mononükleer hücrelerin bir k›sm›, yuvarlak, yap›ﬂkan hücrelere diferansiye olabilir ve onlar›
spontan veya ilac›n indükledi¤i ölümden korur. Bu
hücrelerin timik nurse hücrelere benzer özellikleri
nedeniyle bunlara Nurse like cell (NLC) denmektedir (29). NLC, hemopoetik hücrelerden köken alsa
da kan orijinli monosit, makrofaj veya dalaktakilerden farkl›d›r (30). KLL olgular›n›n dalak ve lenfoid dokular›nda bulunur, KLL hücrelerini apoptozisten korur. Bu modele göre KLL hücrelerinin yaﬂamlar› NLC veya di¤er stromal elementlerden gelen spesifik ekstrinsik faktörlere ba¤l›d›r.
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KLL hücreleri, stromal derived factor (SDF1),
CCL21 ve/vaya CCL19 gibi kemokinlere yan›t olarak kandan sekonder lenfoid dokulara ve sistemik
dolaﬂ›ma sirküle eder (31). NLC’den salg›lanan
SDF1 gibi kemokinlerin üretimi lösemik hücrelerin
kandan sekonder lenfoid dokulara (ki lösemik hücreler NLC veya di¤er stromal elemanlardan yaﬂam
uyar›lar› al›r) toplayabilir. Bu kemokin reseptörleri
kemokine yan›tta down modüle edildi¤i için lenfoid
dokulardaki lösemi hücreleri potansiyel olarak yeni gelen lösemi hücreleri ile yenilenir ve tekrar sistemik dolaﬂ›ma geçer. Bu koruyucu kompartmana
giremeyen lösemi hücreleri spontan hücre ölümüne gider, smudge hücrelere dönüﬂür. Bu stromal
elementlerin say›s› ve aktivitesi tümör progresyonunda, özellikle hastal›¤›n erken döneminde olmak
üzere, k›s›tlay›c› faktördür.
NLC, lösemi hücrelerini çeﬂitli mekanizmalarla
korur. Ligand reseptör etkileﬂimleri lösemi hücre
yaﬂam› için kritiktir. Örne¤in KLL-B hücreleri,
KLL’de eksprese olan _4_1 integrin için ligand olan
fibronektin fragment H89’la karﬂ›laﬂt›¤›nda KLL
spontan veya ilac›n indükledi¤i apoptozise direnir
(1).
Di¤er önemli bir kemokin SDF1_’d›r. KLL hücreleri SDF1_ için yüksek düzeyde reseptör eksprese eder CCXCR4 (32). SDF1_’y› nötralize eden antikorlar NLC’in KLL hücreleri üzerindeki protektif
etkisini inhibe edebilir.
TNF ailesine ait B cell activating factor BAFF ve
reseptörü BAFF-R de potansiyel olarak KLL hücreleri için NLC’in protektif etkisi için bir faktördür.
KLL hücreleri BAFF-R (33,34), B lenfosit stimulan
faktör (BLyS) (35), TALL-1, TNF-4 veya TANK eksprese eder (1). BAFF-R’ünün BAFF ile ba¤lanmas› B
hücre geliﬂmesinde esansiyeldir. Çünkü ligand veya reseptördeki bir defekt immatürden matür B
hücreye progresyonu durdurur. BAFF, B hücre yaﬂam›n› art›r›r, anti-IgM stimule B hücrelerinin proliferasyonunu indükleyebilir (36). NLC’deki BAFF
ekspresyonu, lösemi hücre yaﬂam kapasitesine
katk›da bulunur (37). Özetle BAFF ve APRIL KLL’de
apoptozise dirençten sorumludur. B-KLL hücreleri,
BAFF‹ APRIL ve bunlar›n reseptörlerini kapsayan
bir otokrin olay ile apoptozisten kurtulmaktad›r.
Bu nedenle BAFF ve APRIL inhibisyonunun terapetik önemi olabilir
TEDAV‹
Pasif immunoterapi: CD20, KLL’de düﬂük düzeyde eksprese olsa da anti-CD20 tedavisi yararl› bulunmuﬂtur. Tek ajan yaln›zca PR sa¤layabilirken di¤er ilaçlarla kombine edilmesi sonuçlar› iyileﬂtirir
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(38-40). Yan›t oran›n› art›rmak için yol, doz veya intensitesini art›rmakt›r
Campath 1H (Alemtuzumab) klorambusil, fludarabin gibi ilaçlara refrakter olgularda onaylanm›ﬂt›r
(41). Bu antikor kan ve kemik ili¤inde oldukça etkili iken sekonder lenfoid organlarda daha az etkilidir
(42). Önemli bir özellik, standart kemoterapiye dirençli olan p53 defektif lösemik hücrelerde de bu
antikor etkilidir. Bu nedenle alemtuzumab kemoterapi sonras› MRH olan hastalar›n küratif tedavisinde önemlidir (43).
Pasif immunoterapi için kullan›lan di¤er ajanlar,
KLL hücrelerinde eksprese olan CD23 (idec -152),
HLA determinantlar› (Hu 1010), CD25 (denileukin
diftoks OTAK), radyo-aktif iﬂaretli monoklonal antikorlardan zevalin kullan›labilir. Kemik ili¤i toksisitesi önemlidir.
Aktif immunoterapi: Lösemi iliﬂkili antijenlerin
identifikasyonu ile aktif aﬂ›lama çal›ﬂmalar› h›z kazanm›ﬂt›r. Mikro-array teknolojisi ile KLL’ye özgü
antijenler aﬂ›lamada önemli olabilir. CD40 için ligand› kodlayan bir adenovirus transduksiyonu ile
çal›ﬂmalar sürmektedir (44).
KEMOTERAP‹: Tarihsel olarak alkilleyiciler: Klorambusil, siklofosfamid ile birlikte steroid yararl›
ancak enfeksiyon riski artmaktad›r. Fludarabin, 2klorodeoksi adenosin ve deoksikoformisin gibi purin
analoglar›n›n keﬂfi ile kemoterapi daha iyi sonuçlar
vermiﬂtir. TR aç›s›ndan bu ajanlar CAP ve klorambusile remisyon oranlar› ve remisyon süresi aç›s›ndan üstün bulunmuﬂtur ancak yaﬂam avantaj› belirgin de¤ildir (45,46). Fludarabin, siklofosfamid veya di¤er ajanlarla (FCM) kombine edildi¤inde TR ve
toplam yan›t oranlar› yüksektir ve PCR (-)’li¤i sa¤lanabilmektedir (47-49).
Monoklonal antikor tedavisi: KLL’de onaylanm›ﬂ
ilk monoklonal antikor rituksimab’d›r ancak yan›t
oran› düﬂüktür. Nedeni CD20 antijen dansitesinin
düﬂüklü¤üdür. Yan›t oarn›n› art›rmak için dozu
ve/veya veriliﬂ s›kl›¤›n› art›rmak gerekmektedir
(50,51). CD52’yi hedefleyen alemtuzumab: B ve T
lenfositlerde ve monositlerde bulunan CD52’ nin hedeflenmesi önce alkilleyici alm›ﬂ ve fludarabin refrater olgularda denenmiﬂ ve %33 yan›t elde edilmiﬂtir
(52). SC yolla daha önce tedavi almam›ﬂ olgularda
uyguland›¤›nda fludarabin ile benzer yan›t al›nm›ﬂt›r (53). Di¤er çal›ﬂmalar ise MRH ve düﬂük tümör
yükünde daha etkili oldu¤unu göstermiﬂtir (54). KT
sonras› MRH’da 10-30 mg dozda kullan›ld›¤›nda yan›t oran› %46 bulunmuﬂtur. Di¤er bir seçenek radyoimmunoterapidir ancak önemli miyelosupresyon
yapabilir (55).
Di¤er monoklonal antikorlar ise epratuzumab ve

Türk Hematoloji Derne¤i
Klinisyen-Patolog Ortak Lenfoma Kursu

anti-HU1D10’dur.
Kemo-immunoterapi: ‹n-vitro koﬂullarda rituksimab hücre dizilerini fludarabin ve alkilleyicilere sensitif hale getirmektedir (1). Rituksimab IL-10 ve Bcl2 down regülasyonu yapmaktad›r, böylece additif
veya sinerjistik aktiviteye yol açmaktad›r. MDACC
‘de 204 olguda FCR uygulanm›ﬂ, toplam yan›t ve TR
s›ras›yla %95 ve 69 bulunmuﬂ, TR sa¤lanan olgular›n %82’sinde CD5/19 (+) oran› %1’in alt›nda bulunmuﬂtur (34). Grade III-IV nötropeni oran› yüksek
olsa da infeksiyon riski %2 bulunmuﬂtur. Rezistan/relaps KLL’de FCM ile rituksimab kombine kullan›ld›¤›nda %50 TR ve %17 moleküler remisyon elde edilmiﬂtir (56).
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: Çeﬂitli nedenlerle geniﬂ ölçüde kullan›lmam›ﬂt›r. Pürin analoglar›ndan önce K‹ ve periferik kandan malign hücreleri temizleme olana¤› olmad›¤› için kontamine olmayan hücre toplamak ve OKHT mümkün de¤ildi.
OKHT için en geniﬂ çal›ﬂma 154 olguyu içermektedir. 132 olgu TR’da izlenmekte olup5 y›ll›k hastal›ks›z yaﬂam oran› %65’tir ve TRM %4 olarak bulunmuﬂtur (56). Allo transplantasyona gelindi¤inde ise
ileri yaﬂ en önemli problemdir. 54 olguluk bir seride
ortalama 27 ayl›k takipte 24 olgu remisyonunu sürdürmekteydi (57). Di¤er çal›ﬂmalar ise 12-25 aras›nda az say›da olgu içermekte ve %30-40 oran›nda
uzun süreli hastal›ks›z yaﬂam süresi elde edilmektedir. Allo transplantasyon ile GVL etkisi elde edilmektedir. Non-miyeloablatif transplantasyon bu yaﬂl›
hasta grubu için daha mant›kl› görünmektedir. 30
olguluk seride 12TR, 8 MRH negatifli¤i saptanm›ﬂt›r
(58). Non-ablatif allo transplantasyon ile 17 rezistan/relaps olguda 12 TR, 4PR saptanm›ﬂt›r (59). 30
olguluk seride ise %43 TR, %53 PR elde edilmiﬂ olup
6 olguda moleküler remsiyon sa¤lanm›ﬂt›r (58)
EBMT sonuçlar›na bak›ld›¤›nda 77 olguda hastala›ks›z sa¤kal›m 3-4 y›lda %50 bulunmuﬂtur (44). Bu
nakillerde yaﬂ s›n›r› 75’e kadar ç›kmaktad›r.
MDACC’de ablatif ve non-ablatif nakil k›yaslamas›nda uzun süreli yaﬂam benzer bulunmuﬂtur (16,17).
MRH (-) olgularda hastal›ks›z sa¤kal›m uzundur.
Di¤er seçenekler: Statinler 3 hidroksi 3 metil koenzim-A redüktaz› kompetitif olarak inhibe etmektedir. Kültür ortam›nda mitokondriyal kaspaz 9 inhibisyonu ile apoptozisi indüklemektedir (60). Statinlerin yo¤un kullan›ld›¤› bu hasta grubunda incelenmeleri ilginç olacakt›r.
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SAÇLI HÜCREL‹ LÖSEM‹ (SHL)
Biyoloji
Saçl› hücreler anormal klonal matür B hücreleridir. Aktivasyona ra¤men düﬂük proliferasyon aktivitesine sahiptir. ‹lk kez 1958’de tan›mlanm›ﬂt›r.
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IgG veya multipl a¤›r zincir izotiplerinin hafif zincir
k›s›tl› Ig eksprese eden geç B hücrelerinin klonal
ekspansiyonu ile oluﬂur. Tipik olarak CD10 (-),
CD20 (+), FMC7 (+), sIg (+) ve CD19 (+)’tir (1).
Kromozom anormallikleri: Olgular›n %30-40’›nda 5. kromozom etkilenir (2). 5q13.3’teki TSG kayb› patogenezden sorumlu tutulmuﬂtur. P53 kayb›
olabilir (3). Bcl-6 mutasyonlar› olgular›n %25 kadar›nda saptan›r (4). Mantle hücreli lenfomaya ek
olarak Cyclin D1 eksprese eden tek B hücre hastal›¤›d›r. Ancak t(11:14) sonucu de¤il intrinsik veya
ekstrinsik uyar› nedeniyledir (1).
Morfolojik olarak metabolik aktif görünür (1).
TRAP en önemli ekspresyondur (5). TRAP’›n biyolojik önemi bilinmez ancak di¤er lenfositler asit fosfataz ekspresyonunu stimulasyondan sonra gösterdi¤i için aktivasyon göstergesidir (6).
Normal B hücre aktivasyon antijenleri olan
CD22, 25, 72 ve 40, bu hücrelerde güçlü olarak
eksprese olur. Tan›sal olarak bu hücrelere k›s›tl›
antijenler CD11c, 103 ve HC2’dir (1, 7). Normal aktive B lenfositlerinde bulunan ve apoptoziste
önemli olan CD95 (Fas) eksprese eder, ancak Fas
ligand› ile karﬂ›laﬂt›¤›nda saçl› hücrelerin CD95’i
proapoptotik sinyal do¤urmaz. Bu da DISC (death
inducing signalling complex) yetersizli¤i nedeniyle
aktive T lenfositlerince eliminasyondan koruyabilir
(8).
Saçl› hücrelerin aktivasyonundan sorumlu sinyaller dual orijinli olup baz›lar› mikroçevreden orijin al›rken baz›lar› onkojenik uyar› ile aç›¤a ç›kar.
CD20 protein fosforilasyonu ile artm›ﬂ kalsiyum
influksu oluﬂur ve bu protein CAM-II ile fosforile
edilir (1) . Bu hücrelerde MAP kinaz ailesinin üyeleri yüksek düzeyde eksprese olmaktad›r
Hücre ve doku matriksine etkileri: Pansitopeni
olgular›n %70’inde bulunur, kemik ili¤i supresyonu ve hipersplenizm nedeniyledir. Hipersplenizm
nönemlidir çünkü splenik vasküler mesafe psödosinus formasyonu nedeniyle geniﬂlemiﬂtir. Monositopeni de hastal›¤›n sabit bulgusudur ve tan›sal
önemdedir (1). Dendritik hücre say›s› da düﬂüktür.
Bu da defektif antijen sunumu nedeniyle intraselüler patojenlere duyarl›l›¤› art›r›r (9). CD4/CD8
oran› ve absolü T hücre say›s› normal iken
CD4/CD45RO oran› önemli ﬂekilde azalm›ﬂt›r . T
ve NK hücre fonksiyonlar› bozuktur (10,11).
Spesifik doku tutulumu: Periferik lenf nodlar›n›
tutmaks›z›n dala¤›n k›rm›z› pulpas›n› tutar, kemik
ili¤i hemen daima tutulur, ince retikülin fibrozisi
vard›r. KC s›kl›kla tutulur. Malign hücreler hepatik
sinüzoidler ve portal traktuslarda yerleﬂir (1). Doku tutulumu hücre biyolojisini yans›t›r.
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Varyant saçl› hücreli lösemi
Saçl› hücreli lösemi olgular›n›n %10’unu teﬂkil
eder. Esas bulgular› splenomegali, lenfositoz ve
monositopeni olmaks›z›n sitopenilerdir. ‹mmun fenotipik olarak matür B hücre fenotipine sahiptir.
CD11c ve CD103 (+) ancak klasik HCL aksine
CD25 ve HC2 (-)’tir. Kemik ili¤i ve dalak histolojisi
klasik ﬂekle benzer. P53 anormallikleri s›kt›r. Alkilleyici ve interferona dirençli iken olgular›n yaln›zca
yar›s› pentostatin veya kladribine parsiyel yan›t verir. Splenektomi, olgular›n 2/3’ünde uzun süreli
PR sa¤lar ve iyi bir tedavi yaklaﬂ›m›d›r. Ortalama
yaﬂam süresi 9 y›l olup %42’si iliﬂkisiz nedenlerle
ölür. %6 kadar›nda büyük hücrelere transformasyon gözlenir (12).
KL‹N‹K
S›kl›kla pansitopeni ve splenomegali ile prezante olur. %40 kadar›nda göreceli pansitopeni vard›r.
Anemi %75-84 oran›nda görülür, nedeni multifaktöryeldir. Otoimmun hemolitik anemi görülebilirse
de en s›k anemi nedenihipersplenizm ve kemik ili¤i infiltrasyonudur (14, 15). Ayr›ca sitokin arac›l›
olarak eritroid progenitörlerin supresyonu da etkilidir (16). Spenomegali trombositopenide önemli bir
faktördür, olgular›n %57-79’unda görülür, ancak
postsplenektomi durumunda da trombositopeni
kötüleﬂebilir. ‹mmun trombopeni olabilir (17,18).
Lökopeni olgular›n %60’›nda görülür. Splenektomi
sonras› %45’inde nötropeni düzelir. Monositopeni
s›kt›r, immun yetmezli¤e katk›da bulunur (19).
Splenomegali klasik bulgudur, olgular›n %8090’›nda bulunur, %20’sinde 10 cm üzerinde dalak
saptan›r (14,20). Splenomegali nedeniyle erken
doyma hissi, kilo kayb›, dalak infarkt› ve splenik
rüptür görülebilir (21). Olgular›n 1/3’ünde hepatomegali vard›r ve %2 kadar›nda KC 10 cm’yi geçer
(14). KC fonksiyon testleri normal veya anormal
olabilir.
En önemli klinik problem infeksiyöz komplikasyonlard›r ve mutad d›ﬂ› infeksiyonlar s›kt›r (13,22).
En s›k AC ve üriner sistem daha az KC ve santral
sinir sistemi infeksiyonlar› görülür. Etkili tedavilerle infeksiyöz komplikasyonlar azalm›ﬂt›r. ‹nfeksiyon riskinin artma nedeni multipl immun yetmezliktir. Ciddi granülositopeni, monositopeni, NK
ve dendritik hücre eksikli¤i, splenektomi, infeksiyonu art›r›r (9,13,19). En s›k infeksiyonlar P Auroginosa, E Coli, daha az S Aureus, S Pneumonia,
atipik mikobakteri, nadiren aspergillus, kandida ve
di¤er mantarlar, CMV, PCarinii, toksoplazma, lejyonella ve H Zosterdir.
Otoimmun hastal›k olarak poliartrit, E Nodo-
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sum, raﬂ, pulmoner infiltratlar görülebilir. Baz› olgular SLE veya RA tan›s› alabilirler (13).
‹kincil neoplaziler: NHL, PHD, KML, AML, ALL,
prostat Ca, cilt Ca, tiroid Ca, G‹ Ca tan›mlanm›ﬂt›r. 725 olguluk retrospektif seride 2. malignansi
insidensi %3.7 olarak bulunmuﬂtur (23). Bu nedenle 2. neoplazi s›kl›¤›n›n art›ﬂ› ile ilgili veriler çeliﬂkilidir. Öte yandan nörolojik komplikasyonlar,
menenjit, sinir kompresyonlar, intratorasik veya
abdominal bas› yapan lenf nodlar› saptanabilir .
Osteolitik kemik lezyonlar›, plevral effüzyon rapor
edilmiﬂtir (13,21,24).
TEDAV‹
Tedavi seçenekleri splenektomiden, pürin analoglar› ve immunoterapiye kadar de¤iﬂmektedir
(25). Genellikle yavaﬂ seyir gösterir ise de yaﬂam›
tehdit eden sitopeniler ve semptomatik splenomegali nedeniyle tedavi gereklidir.
Splenektomi ve splenik RT: ‹nterferon etkinli¤i
bulununcaya kadar seçkin tedavi idi. Remisyon
sa¤lamasa da olgular›n %40-75’inde düzelme hatta periferik kan bulgular›n›n normale dönmesi
saptan›r. Yan›t süresi 5-20 ay olup 5 y›ll›k yaﬂam
%60-70 olarak bildirilmiﬂtir. Retrospektif serilerde
splenektomi yap›lanlarda yaﬂam süresi, yap›lmayanlardan uzun bulunmuﬂtur (17,26,27). Klinik
etkinli¤i yads›namaz ise de etkin ilaçlarla önemini
kaybetmiﬂtir. Tedaviye refrakter veya semptomatik
splenomegali/ciddi sitopenilerde bir seçenek olarak zaman zaman halen uygulanmaktad›r.
‹nterferon-α: Prognozda dramatik iyileﬂme sa¤lam›ﬂt›r. Etki mekanizmas› net olmasa da etkin bir
tedavidir, %60-95 hematolojik remisyon sa¤lanabilmektedir Splenektomiye üstündür, yüksek
oranda yan›ta ra¤men yan›tlar›n ço¤u PR ﬂeklindedir. Olgular›n %85-90’› 5 y›l yaﬂamaktad›r. ‹dame
tedavi verilmeyen olgularda relaps olur ancak yeniden tedavi verildi¤inde yan›t oran› %77-90 kadar
yüksek olabilir (25, 28-31). Optimal doz ve süre net
olmasa da en çok önerilen INF-α-2a için 3x 10 6
MU/gün SC, 6 ay, sonra haftada 3 gün 6 ay idame
ﬂeklindedir. INF-α-2b ise 2x10 6/m2/SC haftada 3
gün 12 ay süreli tedavi ﬂeklindedir. Yan›t›n TR veya PR ﬂeklinde olmas› yaﬂam süresini etkilememektedir. ‹dame tedavi ile relaps riski ve yaﬂam
süresi tart›ﬂmal›d›r.
Pürin analoglar›
2 Deoxycoformicin: T ve B hücrelerinin diferensiyasynunda çok önemli etkisi olan ADA enziminin
irreversibl inhibitörüdür. Etki mekanizmas› iyi bi-
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linmese de DNA k›r›klar› ve RNA sentezinde azalmaya yol açmaktad›r. Faz II çal›ﬂmalarda 11-165
olgu içeren gruplarda TR ve PR oranlar› s›ras›yla
%33-91 ve %0-45 aras›nda bulunmuﬂtur (25-Bak›n›z Tablo 1). Prospektif Faz III çal›ﬂmada ise INF ile
k›yasland›¤›nda TR oranlar› %76 ve %11 iken 5 ve
10 y›ll›k yaﬂam süreleri %90 ve 81 bulunmuﬂtur.
Önerilen doz 4mg/m2 2 haftada 1, 3-6 ay, maksimum yan›t al›nana kadar veya maksimum 18 kürdür. Uygun dozda emin ve iyi tolere edilmektedir,
ancak febril nötropeni fatal olabilir. T hücrelerinde
daha fazla olmak üzere T ve B hücreler etkilenir,
düzelme 15-18 aya kadar uzayabilir. PCP ve HZ
profilaksisi gereklidir. T‹GVHH riski nedeniyle
transfüzyon gerekli ise ›ﬂ›nlamal›d›r (25,32).
Cladribine: ‹ntraselüler olarak fosforile edilir,
cladribin trifosfat birikimi ile hücre ölümü gerçekleﬂir. ‹lk baﬂar›l› uygulamadan sonra 144 olguluk
seride %85 TR ve %12 PR saptanm›ﬂt›r. Pentostatine dirençli olgularda da yan›t al›nabilmesi çapraz
direnç olmad›¤›n› göstermektedir. Elde edilen yan›tlar %25-98 aras›nda TR, %0-66 aras›nda PR
ﬂeklindedir (25-Bak›n›z Tablo2). Önerilen doz 0.09
mg/Kg/7 günde 24 saatlik infüzyon ﬂeklindedir.
‹ki saatlik infüzyon ile de benzer sonuçlar al›nm›ﬂt›r. 0.15 mg/Kg 2 saatte haftada 1 ve 6 hafta verildi¤inde standart ﬂemaya benzer yan›ta karﬂ›n miyelotoksisite daha az bulunmuﬂtur (33). En önemli yan etki miyelosupresyon iliﬂkili nötropenik ateﬂtir, ancak sitokin iliﬂkili febril reaksiyonlar da olabilir.. B ve T hücreler azal›r ve 6 aydan k›sa sürede düzelmez. Bu ilaç ile ikincil malignansi riskinden söz edilmektedir. Örne¤in 209 olguluk seride
108 ayda 47 olguda ikinci neoplazi saptanm›ﬂ,
2.03 kat artm›ﬂ risk saptanm›ﬂt›r (34).
Fludarabine: Çok az olgu nedeniyle sonuçlar
net de¤ildir.
‹mmunoterapi: Rituksimab: SHL’de CD20 ekspresyonu oldukça yüksek olup tedavi seçene¤i olarak uygundur. R/R 150 olguda 8 doz rituksimab
ile yan›t oran› %53’ü TR olmak üzere %80 bulunmuﬂtur (35).
Gerek CD22, gerek CD25 gerekse de CD52
ekspresyonu oldukça yüksek olup anti-CD22, 25
ve CD52 tedavileri mant›kl›d›r, R/R olgularda bile
TR elde edilebilmektedir (36).
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MANTLE HÜCREL‹ LENFOMA (MHL)
B‹YOLOJ‹
NHL’lar›n %5’ini, LGL’lar›n %10’unu teﬂkil etmektedir. Önceden düﬂük grade’li ve indolent seyirli lenfoma olarak adland›r›lm›ﬂsa da düﬂük ve
yüksek grade’li lenfomalar›n en kötü özelliklerini
bar›nd›ran kür sa¤lanamayan ve agressif seyirli bir
lenfomad›r (1). Son y›llarda moleküler biyolojisindeki önemli geliﬂmelere ra¤men agressif seyri ve
kötü prognozu herkes taraf›ndan kabul gören ortalama yaﬂam süresi 3 y›l kadard›r, ve uzun süreli
yaﬂam %10-15 olarak bildirilmektedir (1,2). Ortalama yaﬂ 60 olup erkeklerde daha s›kt›r ve tan›
an›nda yayg›n hastal›k en önemli özelli¤idir. Naiv
pregerminal merkez hücrelerden köken al›r. Primer
folliküllerden veya sekonder folliküllerin mantle
bölgesinde lokalize olur (2).
WHO klasifikasyonuna göre klasik ve blastoid
olmak üzere 2 tipi vard›r ve blastoid tipte ortalama
yaﬂam 2 y›l›n alt›ndad›r (3,4). Tipik olarak klasik
tipte, küçük-orta boy lenfositler, irregüler çekirdekler, kondanse kromatin, belirgin olmayan nükleoluslar ve soluk sitoplazma vard›r. Blastoid tipte
ise orta boy lenfositler, lenfoblastlar› hat›rlatan dar
sitoplazmal› yuvarlak nükleuslu, ince kromatin
içeren belirgin olmayan nükleoluslar saptan›r ve
bu tip klasik tipin transformasyonu ile olur. Klasik
tipte mitotik indeks düﬂük iken blastik tipte yüksektir. (1).
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‹mmun fenotip olarak matür B hücre niteliklerini taﬂ›r: CD19, 20, 22, 79a ekspresyonu saptanmaktad›r. KLL’ye benzer ﬂekilde CD5 ve CD43 (+)
iken CD23 ve CD10 (-) bulunur. (1,5,6). Krakteristik olarak t(11:14)(q13:q32) sonucu CyclinD1 overekspresyonu saptan›r. Cyclin D1 geni 11q13 üzerinde IgH J bölgesine yak›n olup Bcl1’i kodlar, 120
Kb’d›r. 11q32 ve 14q32 k›r›lmalar›n›n %30-50’si
majör translokasyon klast›r›nda oluﬂur. Bu bölgenin rearanjman› genomik DNA’dan PCR ile amplifiye edilerek MHL için moleküler mark›r belirlenir.
Ancak olgular›n %35’inde rearanjman saptan›rken
FISH ile t(11:14) bütün olgularda saptan›r. PCR
moleküler izlemede ilk yöntemdir, ancak (-) bulunur ise VDJ ve Kd rearanjmanlar› bak›lmal›d›r. D
tip cyclinler G1-S geçiﬂinde en önemli nokta olup
Rb genini fosforile eder. Ancak CyclinD1 tek baﬂ›na hücreyi siklusta tutmak için yetreli de¤ildir.
CyclinD1 overekspresyonu yap›lm›ﬂ transgenik farede lenfoma oluﬂmamaktad›r (1).
ATM de¤iﬂiklikleri ve 11q delesyonlar› olgular›n
%20-40’›nda saptanmaktad›r. Blastik tipte p16,
p53 inaktivasyonu daha s›kt›r. C-myc, BMI-1,
BCMS, p53, ATM, p16, p15, p14 bölgeleri çeﬂitli
kromozom defektleri ile etkilenir ve genellikle Bcl-2
overekspresyonu görülmektedir (1).
Histolojik olarak 3 yap›sal örnek MHL’n›n evreleridir. Erken lezyonda mantle zon paterni, normal
germinal merkezleri çevreleyen baﬂlang›ç infiltrasyonu varken nodüler paternde psödo folikül oluﬂumu ile infiltrasyon daha yayg›nd›r. Diffüz paternde
ise neoplastik hücrelerden dolay› germinal merkez
kayb› söz konusudur (1).

KL‹N‹K BULGULAR
Olgular›n ço¤u evre III-IV’te saptan›r %90’›nda
KC, K‹, Gastrointestinal traktus gibi ekstranodal
tutulum vard›r (1,7-10). Karakteristik ekstranodal
prezentasyon barsa¤›n multipl lenfomatöz polipozisidir. Ancak yetersiz evreleme nedeniyle s›kl›kla tan› konulmaz (11). Daha az rastlanan ekstranodal
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bölgeler: cilt, AC, meme ve yumuﬂak dokulard›r.
Relaps olgularda %4-22 oran›nda SSS tutulumu
bulunur (12). Olgular›n %50 kadaronda B semptomu vard›r.
PROGNOST‹K FAKTÖRLER
Kötü PS, splenomegali, anemi ve yaﬂ kötü parametrelerdir (1,13). p53 mutasyonu genellikle kötü
risk belirler (14-16). En önemli biyolojik prognostik
faktör mitoz say›s› ve Ki-67 boyanma indeksidir.
Yüksek büyütme alan›nda 2.5’tan fazla mitoz olgular›nda ortalama yaﬂam 24 ay iken düﬂük mitoz
olanlarda 50 ayd›r (7).
TEDAV‹
Erken dönemde RT potansiyel olarak kür sa¤layabilir. Daha sonra RKT yararl› olabilir.
Konvansiyonel KT: Lenfoma subtipleri aras›nda
uzun süreli sa¤kal›m›n en düﬂük oldu¤u lenfomad›r. Çeﬂitli KT’lerle %20-40’a ulaﬂan TR olmak üzere %70 yan›t oranlar› saptanmaktad›r (1,17,18).
Antrasklin içeren ve içermeyen randomize çal›ﬂmada fark saptanmam›ﬂ olup yan›t oarn› COP ile
%84, CHOP ile %89, ortalama yaﬂam süresi 32 aya
karﬂ›n 37 ay bulunmuﬂtur (19). Zucca ise retrospektif analizde antrasklin avantaj› bulmuﬂtur (18).
Sonuçlar net de¤ilse de CHOP benzeri rejimler
standart tedavidir (2).
Yüksek doz Ara-C ile Faz-II çal›ﬂmalarda iyi sonuçlar al›nm›ﬂt›r. CHOP-DHAP ard›ﬂ›k verildi¤inde
%80’den fazla TR elde edilmiﬂtir (20). HypreCVAD
ile %90 üzerinde yan›t bildirilmiﬂtir (21). Fludarabin-Ara-C-sisplatin içeren protokol ile %88 yan›t
al›nm›ﬂt›r (22). Pürin analoglar› denenmiﬂtir Tek
ajan fludarabin orta derecede aktivite göstermiﬂtir
(23-25). Antrasklin ve alkilleyici kombinasyonlar›
daha yüksek remisyonlar sa¤lamaktad›r . Di¤er
KT’ler gemsitabin, deksametazon-sisplatin, sisplatin-Ara-C-fludarabin ile de %88’e varan yan›tlar elde edilmiﬂse de di¤er KT’lerde oldu¤u gibi elde edilen yan›t süreleri k›sad›r (22,26). Hasta say›s› k›s›tl› olan bir Faz-II çal›ﬂmada INF idamesinin hastal›ks›z sa¤kal›m› uzatt›¤› gösterilmiﬂtir (27,28).
Monoklonal antikorlar: Anti-CD20 etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Tek ajan ile yan›t %20-40 iken CHOP ile
kombinasyonda yan›t %482TR olmak üzere %96’ya
kadar ç›km›ﬂt›r (28-32). Bu bulgu ise rituksimab›n
kemosensitizan etkisini telkin etmektedir. Ancak
yüksek yan›t oran› hastal›ks›z sa¤kal›ma yans›mamaktad›r. Rezistan/relaps olgularda FCM kombinasyonuna karﬂ› R-FCM çal›ﬂ›lm›ﬂ yan›t oran› ve
TR olarak %62x%43 ve %33x%0 olacak ﬂekilde rituksimab etkinli¤i bulunmuﬂtur. 19 ayl›k takipte
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yaﬂam süresi daha iyi bulunmuﬂtur (24). GLSG
prospektif randomize çal›ﬂmada ise R-CHOP X
CHOP k›yaslanm›ﬂ yan›t oran› ve TR oranlar› %90
x 71 ve %45 x 10 bulunmuﬂtur (32). Gelecekte tedavi yaklaﬂ›m› rituksimab idamesi ve OKHT öncesi
in vivo ay›klamad›r (33).
Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: 200’den
fazla olgu ile randomize prospektif çal›ﬂmada miyeloablatif RKT ve OKHT ile daha uzun hastal›ks›z
sa¤kal›ma karﬂ›n s›n›rda yaﬂam süresi uzamas›
saptanm›ﬂt›r (34). 33 olgunun al›nd›¤› bir çal›ﬂmada ise 5 y›ll›k toplam ve hastal›ks›z sa¤kal›m %77
ve 43 bulunmuﬂtur (35). Standart tedavilerden
sonro OKHT yap›lan 27 olgunun 24’ünde TR sa¤lanm›ﬂ, 4 y›lda toplam ve hastal›ks›z sa¤kal›m %51
ve 15 bulunmuﬂtur (36). Genç MHL olgular›nda ilk
remisyon sonras› yüksek doz ile konsolidasyon
dikkate al›nmal›d›r. Ancak doz intensif yaklaﬂ›mlara ra¤men kök hücrelerin kontaminasyonu nedeniyel relaps kaç›n›lmazd›r. Standart immunolojik in
vitro ay›klama, MHL eradikasyonunda yetersiz kalm›ﬂt›r (37,38). Aksine rituksimab ile in vivo ay›klama daha etkilidir. Antikor tabanl› tedavi ile 35 ayl›k takipte yaﬂam süresi %89 bulunmuﬂtur (33).
Ancak bu verilerin Faz-III çal›ﬂmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Radyoimmunoterapi di¤er bir yaklaﬂ›md›r ve iyi
sonuçlar al›nmaktad›r. Rezistan relaps ve transplant sonras› 8 olguya uyguland›¤›nda 6TR, 1PR
sa¤lanm›ﬂt›r (39).
Allogeneik Kök Hücre Transplantasyonu: Tek
küratif çözümdür. Rezistan/relaps olgularda bile
uzun süreli TR sa¤lanabilmiﬂtir (40-42). Hastal›ks›z yaﬂam süresi 3 y›lda %55 bulunmuﬂtur (43).
Moleküler ermisyon sa¤lanabilmesi de GVL etkisini göstermektedir. Ancak infeksiyon ve TRM yüksektir. ‹leri rekürren MHL’da non-ablatif KHT’da
18 olgunun 17’sinde TR sa¤lanabilmiﬂtir ve 26 ayl›k takipte hastal›ks›z yaﬂam %82 bulunmuﬂtur
(44).
YEN‹ YAKLAﬁIMLAR: CDK-4/cyclinD1 kompleksine spesifik inhibitör olan flavopiridol rezistan
relaps olgularda etkili bulunmam›ﬂt›r (45,46). Kültürlerde kemosensitizan etki nedeniyle KT ile kombinasyon yararl› olabilir. Proteozom inhibitörü Bortezomib di¤er bir tedavidir. Hücre ve hayvan çal›ﬂmas›nda etkili bulunurken Faz-II çal›ﬂmada rezistan/relaps 8 olgunun 5’inde etkinlik gösterilmiﬂtir
(47).
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