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GİRİŞ VE AMAÇ

I
Kronik lenfositik lösemiler (KLL) morfolojik olarak nispeten olgunlaş
mış görünen lenfositlerin çevresel kan  ve kemik iliğinde çoğalması ve 
birikmesi ile karakterize hematolojik neoplazmalardır (1).
Orta ve ileri yaşın bir lenfoproliferatif hastalığı olup, tanımı İçin geçer
li kriterler fa rklılıklar göstermekle birlikte, genelde çevresel kanda len
fositlerin 10.000/m m 3 ve kemik iliğinde % 30 'un  üzerinde olması (1) 
ya da en fazla kullanılan Rai (2) tanım lanm asına göre çevresel kanda 
15.000/m m 3 ve kemik iliğinde % 4.0’ın üzerinde olmasından yararlan ı
lır.

Kronik lenfositik lösemi Batı toplumunda beyaz ırkta tüm  lösemilerin :> 

% 25-30'unu, Doğu'da ise % 2 ,5 'u n u  oluşturmakta, Japonya'da ise ol
dukça seyrek (3) görülmektedir.

Hastalığın neoplastik hücrelerinin immunfenotipik özelliklerinde de böl
gesel ayrıcalıklar bulunm aktadır. Japonya ve Batı Hindistan dışındaki 
Batı ülkelerinde, hücrelerin % 90-95 'inden fazlası düşük dansiteli yü
zey immunglobulenine sahip B-lenfosit fenotipi (B-KLL) ve ancak % 
S,5 'unda T-hücre fenotipi ÇT-KLL) saptanm aktadır (4>.Gene klasik bil
gilere göre B-KLL 'lerin ağır zincir tip dağılımı da genelde mü ({.?, IgM) 
tipine sınırlı bulunmaktadır (5-9) ve gamma (y IgG) ağır zincir tipi bo

yanm a ise daha çok eski yıllardaki yayınlarda yer alm akta ve bu  tip 
boyanmanın spesifisitesi konusunda da farklı görüşler bulunm aktadır 
(10). Bir kısım araştırıcılar, bu bulgunun serum IgG'sinin hücrelere 
noıı-spesifik absorbsiyonundan ileri gelen yani spesifik olmayan b ir bo
yanm a olduğunu ileri sürm ektedir (11). Laboratuarımızda 1986-1988



yıllan arasında 29 ELL hastasınca yapılan bir çalışmada İse klasik bil
gilerden farklı olarak çalışılan olguların anlamlı bir kısmında gamma 
fenotipi saptaılcmştır (12, 13).
Yukarıda belirtildiği gibi literatürdeki tartışm alı bulgular arasında yer 
alan bu sonucun non-spesifik bir boyanmayı mı gösterdiği ya da bölge 
sel bir özellik mi olduğuna açıklık getirmek üzere bu çalışma planlari- 
mıştır.

Bu amaçla; daha önce KLL tanısı konmuş hastalarda, IgG ağır zincir tir 
pi pozitif bulunanlarda boyanmanın gerçekten spesifik olduğunu göste
rebilmek için IgG yanında IgG/F(ab)2 boyaması uygulanm ıştır. F(ab)2 
ile boyamada hücreye non-spesifik bağlanmanın olmadığı kabul edil
m ektedir (14). Ancak inceleme m ateryali olarak yalnız çevresel ka,-n 
malign hücreleri değil aynı zam anda doku boyamaları da yapılarak so- # 
nuçların özgünlüğü değerlendirilmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda hastaların.

a- çevresel kan mononükleer hücrelerine ve 
b- lenf bezi biyopsi m ateryali parafin  blok kesitlerine boyanma 

uygulanmıştır.
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GEÎfEL BİLGİLER

I
?Lenfoproliferatif malignitelerin, immun sistem neoplazlarmı yansıttığı 

kabul edilmektedir (15,18). Bu yorum da, iki temel gözleme dayandı
rılmaktadır. Birincisi hemen her lenfoid neoplazmanın B veya T hücre 

yüzey antijenlerine (19,20) ya da bu hücrelere özel gen düzenlemeleri
ne (gen rearrangem ent) sahip olması (20,21), İkincisi de normal lenfo
id hücrelerin farklılaşm a evrelerine uyan imımınofenotipik, histokim- 
yasal ve hatta  fonksiyonel özelliklerin neoplastik hücrelerde de korun
masıdır (22,18). Monoklonal antikor profilleri B-KLL'lerin bu normal 
olgunlaşma evreleri içinde clg pozitif Pre-B ile slg pozitif B-hücresi ara- 
smdaki bir yerden klonal proliferasyon ile geliştiğini göstermekte, bu 

noktadan itibaren hücrelerde olgunlaşmanın durduğu kabul edilmekte
dir. Bu nedenle de KLL hücreleri hafif zincirlerine göre monoklonal 
iken, yüzey ağır zincirlerine göre olgunlaşmanın bloke edildiği evre dü
zeyine paralel olarak hastadan hastaya klonal hücre toplulukları a ra
sında farklılıklar olabilmekte yani mikroheterojenite görülebilmektedir. 
A raştırm alar B-KLL'nin % 20 kadarının Pre-B ve erken-B hücre a ra 
sındaki evrede yer aldığını göstermektedir (şekil 1). Böylece "n u ll" ya 
da ne-T ne-B hücre fenotipi taşım ayan grubun daha ziyade en az fark
lılaşmış B-KLL form u olabileceği ve olgun hücreyi tanım layan slg 'nin 
negatif bulunm asının bunları " nu ll" olarak sınıflandırmada yetersiz 

kaldığı belirtilmektedir (23).
Hücre fenotipi hücre ontogenisini bir diğer ifade ile hücre olgunlaşma 
evresini yansıttığı için ve çalışma grubunu oluşturan KLL'de bu grup 
hastalıklar içinde yer aldığından konunun anlaşüırlığı yönünden lenfo
id sistemin hücresel elemanlarının farklılaşm a evrelerine kısaca deği-
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nilecektir.

SİS

HLA-DR 

BA-1 

T-tO t

Şekil 1: B hücre ontogenesinde KLL'nin konumu
(Blood. Texbook of Hematology. 4. Baskı Boston 1987, s. 753 Pig. 24-2)

Lenfoid Bolnmus GeHşimis
Lenfoid sistem kabaca S bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

1-lenfoid kök " stem " hücrenin antyenle reaksiyon veren lenfosi
tik hücresinin farklılaşm asının yer aldığı merkezi bölüm,

S-lenfositlerin antijenle karşılaşarak  term inal farklılaşm anın ve 
efektör hücrelerin geliştiği çevresel bölümdür.

Tirana ve kuşlardaki Fabricius Burssisı ile insandaki bunun karşıtı ola 
rak  kabul edilen kemik iliği m erkezi lenfoid sistemi; lenf düğümleri, 
dalak, barsaktaki lenfoid dokular ise çevresel lenfoid yapıları oluştu
rurlar. İki sistem arasındaki temel ayrıcalıktan biri merkezi bölümdeki
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lenfoid elemanların olgunlaşmalarının antijenden bağımsız, çevresel bö-

lümdeki farklı|aşm am n ise antijene bağımlı olmasıdır (Tablo 1).
t

Tablo 1: Lenfoid Organlar ve İşlevleri
Lenfoid Organlar: 
Primer Lenfoid Organlar

Kemik iliği

Timus

Fabricius Bursa'sı

Sekonder Lenfoid Organlar

Dalak

Bölgesel lenf düğümleri, 
Payer plakları, 
appendiks

işlevleri:

En önemli hemapotoez yeridir. Antijenden 
bağımsız B-hücre farklılaşması için mikro 
çevre oluşturur, antijen işlenmesi için or
tam sağlar. Fabricius Bursalsının eş değe
ridir.

T hücrelerinin antijenden bağımsız farklı
laşmaları için ortam sağlar; T hücresi ol
gunlaşması için önemli olan hormonal 
faktörleri üretir.

B hücresi olgunlaşması için ortam sağlar 
(yalnız kuşlarda bulunur).

Lenfositler için geçici rezervuar gibidir; 
antyen işlemesi için ortam sağlar, olağan 
dışı durumlarda yedek hematopoez yeri
dir.

Resirküle eden lenfositler için geçici 
tutunma bölgeleridir, antyen işlenmesi 
için ortam sağlarlar.

Omurgalılar gibi yüksek vertebralılarda, farklılaştıkları merkezi lenfo
id bölümlere göre isimlendirilen S tip çevresel lenfosit bulunmaktadır. 
Timusta gelişen lenfositlere T-hücreleri adı verilmekte ve bunlar hücre
sel immun reaksiyonlardaki antyen tanınm asında yer alm aktadır (Şe
kil S) İnsanlarda kemik iliğinde ve kuşlarda Fabricius-Bursa1 sında on-



togenilerini. tam am layan lenfositlere B-hücreleri adı verilm ektedir. 

Bunlar antijenle karşılaştıktan > sonra antikor yapan, salgılayan plazma 
hücrelerini, farklılaşarak hum oral immun yanıtların efektör hücreleri
ni oluştururlar. Böylece insanlarda kemik iliği yalnızca pluripotent len- 
foid ana hücrelerin yapım yeri olmayıp, antijene reaktif hum oral im- 
muniteden sorumlu B lenfositlerinin de farklılaşma yerini oluşturm ak
tadır.

Fetal karaciğer veya tem* l(i§i

Ag b ağ ım sız  fasffcfstaş§n&
ı

MaunTnocre
CD

Sefcomier
lenfoid
organiar

*
f̂T»jÛpCT&'

' CD 4

Ag ba§i»!lı fâTtiılaşısa

\  /£ffettür\ r Tc 
CD4}(j hücre){ _  CDe

/''^e îîe^  
T hücre

Şekil 2: T hücrelerinin ontogenisi
Fundamental Immunology Paul 1. W. S. Baskı Raven Press. NewYork. 1989. 12. Bö
lüm, b. 266, Pig. İS. 10
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T ve B lenfositlerinin fonksiyonel özelliklerinin ana çizgileri Tablo S'de 
ve bazı yüzey işaretleri Tablo 3' de gösterilmektedir. T ve B lenfositleri
nin her ikisi de diğer kan hücreleri gibi kemik iliğindeki stem hücresin
den kaynaklanm aktadır. Farklılaşm alarını farklı merkezi organlarda 
tam am layan bu lenfositler, immuno kompetant hücreler haline gelip 
çevresel kan ve dokulara dağılırlar. B lenfositleri, lenf düğümlerinin 
foliküllerinde ve meduller kordonlarında yer alırken, T hücreleri de de
rin  korteks ve parakortekste  yerleşirler, lenfositik neoplazmalarda 
klonal artışa giden hücrelerin olgunlaşma evrelerinin tanım ında bu 
hücrelerin fenotipik özellikleri yardımcı olmaktadır.

Tablo Z î Immun Sistemin Temel Hücre Tipleri ve Fonksiyonları

özellikleri ve İşlevleri

Kuşlarda Fabricius Bursası veya memeli
lerde kemik iliğinde farklılaşırlar, spesifik 
antijenlere karşı antikor yapan plazma 
hücreleri veya bellek hücreleri gelişimi ile 
cevap verirler; salgısal immuniteden so
rumludurlar.

Timus bezinde farklılaşırlar; hücresel im- 
munite ve immun regülasyondan sorumlu
durlar.

B veya T antijenlerini taşımazlar, antijene 
spesifik olmayan yanıtlardan sorumludur
lar.

Antijen Sunan Hücreler Makrofajlar, dendritik hücreler gibi deği
şik hücre tiplerinden oluşurlar; antyen ile 
ilk karşılaşan ve etkileşen hücrelerdir, 
kendi MHC antijenleri ile birlikte antijeni 
sunarlar.

Fagositler Makrofajlar, nötrofiller gibi değişik hücre
tiplerinden oluşurlar; immünolojik açıdan 
işaretlenmiş antijenleri yutarak fiziksel 
olarak uzaklaştırırlar.

Emere Tipi 
Lenfositler

B hücreleri

T hücreleri 

NUH hücreleri
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Tablo 5 : T ve B hücrelerinin işare tle ri ve özellikleri

Hücrelerin işaretleri ve özellikleri

CDg(Tl) ; CD1ÇT6); GD2ÇT11)

CD4(T4)

C D B (T l);  CD8CT8)

HLA - DR: CD25(Tac)

GDI9, 22CIR;SLG 
Plazma hücreler ?

MJLL HÜCRELERİ
K, NK, NO, LAK işareti olmayan T ve B hücreleri

(Fundamental Immunology. Paul E. W. S. Baskı, Raven Press. Ne w York 1989 4. 
Bölüm B. 70 T.: 4.3)

Hücre dizelerinin ayırım ına ve olgunlaşma evrelerinin tespitine yar
dımcı olan antiğenlerin b ir kısmı hücre aktivasyomı ile kazanılmakta 
birikimi ise dizeye spesifik olduğu gibi tüm olgunlaşma devrelerinde de 
devam etmektedir. Bu grup antigenlere "pan" antigenler adı verilmek
tedir.
B-lracre ontogenisi:
Çevresel kan lenfositlerinin % 5-15'ini B-lenfositleri oluşturmaktadır. 
Memelilerde gebeliğin 9. haftasından itibaren ilk gelişim yeri fetal ka
raciğerdeki hematopoyetik dokudur.
Gebeliğin son trimestinde yapım kademeli olarak fetal karaciğerden ke
mik iliğine geçmektedir. B-iıücrelerinin post natal dönemden itibaren 
gelişimi ise yalnızca kemik iliğine sınırlı kalmaktadır. Kemik iliğindeki

Lenfositler,,.

T HÜCRElİ rİ 
Olgunlaşmamış

Olgun alt gruplar 
TH hücreler ve 
TD hücreler 
TS hücreler ve 
TC hücreler 
Aktive T hücreler

B HÜCRELERİ
R lenfositler



çok yönlü potansiyele sahip " pluripotent" kök hücrelerden B-dizeye 
yönlenmiş âta "Prekursor ’’ hücreler, bunlardan da pre-B hücreler ge
lişmektedir (2;â). Prekürsör hücrelerden antijene spesifik hücre yüzey 

immunglobulin (Smlg) reseptörleri taşıyan yani immunokompetan B- 
hücre gelişiminde de T-hücre gelişiminde olduğu gibi antrenden bağım
sız ve antrene bağımlı iki faz bulunmaktadır. (Şekil 3)

i

/ . \  
î S teni hücre ı

Ag bap®  $«  
farklılaşma

Kemir, iliği

S ekon der
lenfoid
organlar

'»ı ___  •—  Ag bağımlı
1g < ^  / p la s M N  feıklılaj*a

s *  hücresi /
IgA ^

igE

Şekil 3 : B hücre ontogenisi
Fundamental Immunoogy Paul E. W. S. Baskı Raven Press. îîewYork, 1989. 12. Bö
lüm, s. 266, Fig. İS. 10
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Birinci faz erişkin ve post natal dönemde kemik iliğinde olmaktadır. B- 
hücre dizes ’ en erken hücreleri olarak tanım lanan pre-B hücreleri
önceleri yalnızca m ü ağır zincirine sınırlı stoplazmik immunglobulin 
(c1[a) varlığı ile tanım lanırken, 1985 yılında başlayan çalışmalar B-di- 
zesi ontojenesinde bu erken dönemde cljx negatif, la, B4 (GDI9), CAL
LA (CD10) Comman-ALL antijeni ve B1 (CD20) pozitif hücre varhğım  

göstermektedir (Şekil 4).

«it* İfiibmi *te§»*1 *te§» Eton ı  
hssrtt!

pri&trtfir
MHCpt)

CD8 
C S M S f  ( t f ® )

Şekil 4 : B hücre farklılaşması ve yüzey işaretleri 
(<J. Immunology (1976) S. bölüm s. 56 Flg. 11)
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Bir HLA sınıf n  gen ürünü olan la  plazma hücreleri dışındaki tüm  B- 
hücre farklılaşılası boyunca bulunmatadır. Monositler, aktive T-hücre- 
leri, myeloid prekürsorde (CFÜ-C) de bulunduğundan bir B-hücre dize
sine sınırlı antijen olmayıp, B-dizesi ile beraber bulunan antijenler sını
fında yer almaktadır. B4 ise B-hücresine spesifik olup, normal T-hücre- 
leri, eritrositler, myeloid hücreler ya da trombositlerde bulunm am akta
dır. Tüm normal ve malign B-lenfositlerinde bulunduğu için de B-hücre- 
sine sınırlı bir antijen olarak tanım lanm aktadır. B1 de B-hücresine sı- 
nırlı bir antijen olup, plazma hücresi dışında tüm B-hücrelerinde bulun
m aktadır. İlk kez akut lenfoblastik lösemi hücreleri ile birlikte bulun
duğu gösterildiği için CALLA adı verilen 100 kd'luk b ir glikoprotein 
olan ve CD10 ile belirtilen m ark ır 'm  belirişi B1 1 i izlemektedir. Bu dö
nemdeki hücreler de henüz ne stoplazmik ne de yüzeyel immunglobu- 
lin tesbit edilememektedir. TdT pozitiftir. Bu dönemi hafif zincirin eşlik1 
etmediği yalnız mü ağır zincir sentezinin yapıldığı stoplazmik immung- 

lobulinin m ü'nün kazamldığı pre-B hücreleri izlemektedir. Pre-B hücre

lerinden de henüz antyenle karşılaşmadığı için " Virgin" ya  a immuno- 
kompetans yani immünolojik olgunluk kazanmadığı için " im m ature" 
denilen B-hücreleri gelişmektedir. Bu B,hücrelerinin yüzeyinde hafif 
zincir ile birlikte mü ağır zinciri bulunmaktadır. (Şekil 4)

B-hücre ontogeni sırasında immunglobulin genlerinin belirişi ağır 
zincir genlerinin düzenlenmesi ile ve de hafif zincirlerden önce olmak
tadır. Kappa hafif zincir düzenlemesi de lambda' dan daha önce olmak
ta  yani bir kontrol sırası içinde gerçekleşmektedir. Hafif zincir genleri
nin düzenlenmesi B-hücre orijinine emırlı iken, ağır zincir düzenlemesi
nin B-hücre dizesine sınırlı olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle de



hücre kökeninin tespitinde hafif zincirler daha çok kullanılmaktadır.
Ağır zincirleri^. tümü için kromozom 14, kappa hafif zinciri için kro-

fmozom 2 ve laçabda hafif zinciri için de kromozom 2 2 'de bulunan top
lam 3 gen ailesi immunglobulin zincirlerini kodlamaktadır. İlk DNA dü
zenlemesi stem hücrenin pre-B hücreye farklılaşması ile olmaktadır. 
Tüm la  ve B4 (CD19) pozitif erken pre-B hücreler mü ağır zincir genle
rinin düzenlenmesine sahip olmakla beraber hafif zincir genlerininkine 
henüz sahip değildir. îşte stoplazmik immunglobulin mü (cl]i) taşıyan 
pre-B hücreler farklılaşm alarına devam la, fonksiyonel hafif zincir 
oluşturan ikinci bir DNA düzenlemesi, ile erken-B, istirahatteki-B, "vir- 
gin-B) ya  da olgunlaşmamış B olarak tanımlanabilen lenfositleri oluş
turm aktadır. îlk yüzey reseptörünü (SmlgM) yapmakta ve bunu del
ta 'm n  (SınlgD) yüzeyde belirmesi izlemektedir (Şekil 4). 
îşte B-hücresinin immatür form dan immünolojik olgunluğa geçtiğini bu 

SmlgD'nin belirişi göstermektedir (24 .a). Bu döneme kadar olan olgun
laşma evreleri antrenden bağımsızdır. Fonksiyonel olarak hücre siklü- 

sünün GO fazında bulunan hücreler o larak tanımlanan bu istirahatteki 
B-hücrelerinde, B-hücresine spesifik b ir antken olan B2 (CD21) bulun
m aktadır. Bu antken aynı zam anda komplemanm C3d bileşeni ve Eps- 
tein-Barr virusu (EBV-R) için de resep tör gibi davranm aktadır (Şekil 
4). B 3 ' de olgunlaşmanın bu dönemine sm ırh bir antijendir. (24.b) 
îmmunokompebans kazanmış bu SmlgM + SmlgD pozitif hücrelerin da

ha ileri farklılaşm ası ise çevresel k an  ve lenfoid dokularda yerleşip, 
an trenle karşılaşm aları ile düzenlenmektedir. IgM ve IgD yüzey mole
küllerine antijen bağlamşı ile aktive olan B-lenfositleri de transferrin  
reseptörünü IL-2R antijenlerini (CD26) ve GD23 gibi aktivasyon an-
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trenlerin i kazanırlar. Bu arada istirahattaki B-hücresinde bulunan y ü 

zey  IgD, B2 0̂ B3 kaybolmaktadır. Aktive olan B-hücrelerinin inunu- 
noglobulin sekrete ve sentez eden plazma hücrelerine farklılaşm a ve 
çoğalmalarında ise T-hücre kökenli B, hücre büyüme "BCGF" ve farklı
laşma faktörleri "BCDF" etkili olmaktadır. (24 b) Aktive olan B-hücre- 
leri immunglobulin sekrete eden hücrelere farklılaşırken, aktivasyon 
ve de pan-B antijenlerini kademeli olarak kaybetmekte, TIO ve PCA-1 
ve ağır-hafif zincirlerden oluşan sitoplazmik immunglobulinler belir
mektedir.
Sonuçta çevresel kan ve lenfoid doku olgun B-hücreleri antijenler için 
reseptör fonksiyonu gören yüzey mem bran immunglobulin! (Smlg) ta
şıyan lenfositlerdir. Yüzey immunglobulinleri bir çift ağır ve hafif zin
cirden oluşur (Şekil 5). Ağır zincir tiplerine göre p. (mü), 9 (delta), a 
(alfa), y (gamma), e (epsilon) sınıflarına ayrılırlar. Hafif zincirler ise 
X (lamda) ve k (kappa) olmak üzere iki tiptir.
Böylece canlı hücreler de im m unfluoresansla gösterilebilen yüzey 

m em bran immunglobulin reseptörleri B-lenfositlerini karakteriz© eden 
bir özelliktir.
Kompleman reseptörü kompleman ile kaplanmış koyun eritrositleri ile 
lenfositlerin rozet yapma yeteneği H EAC", B hücrelerinin özgün olma
yan m arkırlarıdır (25). Bununla beraber bazı hastalıklarda h asta  len
fositler komplemanın özel bileşenlerine sınırlı reseptör taşıdıkları için 
önemlidir. Normal periferik kan B-lenfositleri komplemanın c3b ve c3d 
komponentleri ile kaplı eritrositlerle rozet oluştururken B-KLL hücrele
r i büyük oranda c3d ile rozet oluşturabilmektedir (15, 26, 2?) KLL ile 
diğer B hücre hastalıklarında lenfositlerin fare eritrositleri ile rozet 
oluşturm aları arasmda da anlamlı farklılıklar vardır (28). KLL lenfo-



Bitleri büyük oranda fare eritrositleri ile rozet oluştururken, diğerlerin
de ise fare eritrosit reseptörü taşıyan lenfosit oranı anlamlı oranda da-

ı
ha düşüktür. *

Antfgen spesifE

Hafif
zincir

A |i' zincir Kart>ofc»i temimi uc

Şekil 5 : immunglobulin yapısı
(Pundamental Immımology. Paul 1. W. 2. Baskı, Raven press. Ne w York 1989 B. 3 e. 
84 Fig 3 .2)
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Kronik lenfoid lösemiler morfolojik olarak nisbeten olgunlaşmış görü- 
nen lenfositlerin çevresel kan ve kemik iliğinde çoğalması ve birikmesi

Iile karakterize hematolojik neoplazm alardır. Oldukça geniş bir hastalık 
spektrum u gösteren kronik lenfoid lösemiler, klasik kronik lenfositik 
lösemi (KLL), prolenfositik lösemi (PLL), saçaklı hücre "Hairy celi" lö
semisi (HCL), Sezary sendrom lan ve son zamanlarda bu grup içine ek

lenen Granuler lenfositik lösemileri (GLL) içermektedir. Bu grup için
deki lösemilerin en mutad tipini kronik lenfositik lösemi oluşturm akta 
ve histolojik olarak diffuz iyi diferansiye lenfositik lenfomaya karşı 
gelmektedir.
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|
Çalışmamızda 1991 yılı içinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bi
lim D alı'na başvuran kronik lenfositik lösemi tanısı Rai kriterlerine 
göre konulmuş direkt ve indirekt İmmunofloeresan yöntem  ile B-KLL, 
IgG fenotipine sahip tedavi öncesi 10 hasta incelemeye alınmıştır, 
immünolojik değerlendirmede 10 hastanın tümünde çevresel kan  mo- 
nonükleer hücreleri incelenmiş ayrıca 10 hastada lenf bezi biyopsi ma
teryali parafin blok kesitlerinde boyama yapılmış, bu hasta  grubunun 
3' ünde de çevresel kan hücreleri tek rar birlikte değerlendirilmiştir.

Lenfosit sayımı: Her hastadan  incelemelerin yapıldığı gün alm an ve- 
nöz kandan lökosit sayılmış ve yaym a preparatları Maygrünwald-Gi- 
emsa ile boyanarak lökosit formülü üzerinden lenfosit sayımı yapılmış
tır.

Salt lenfosit sayım ı: Yüzde lenfosit değeri ve lökosit sayısından hesap
lanmıştır.

Çevresel kandan lenfosit ayırım ı: Çevresel kandan lenfositlerin ayrıl
m asında Boyum (29) yöntem i kullanılmıştır. 10 mİ heparinize venöz 
kan 3:1 oranında FicoH-HYPAQUE karışımı üzerine pastör pipeti ile ya
yılarak 850 x g'de 15 dakika santrifüj edilmiş ve Ficoll-HYPaque ile 
üstteki serum arasında, lenfositlerin oluşturduğu halka pastör pipeti 
ile alınmıştır. Elde edilen lenfositler PBS solüsyonu ile 3 kez yıkandık

tan  sonra sayılarak 2x108 hücre/m l olacak şekilde PBS solüsyonu ile
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sulandırılmıştır.
Yıkama solüsyonu ola,rak Dulbecco PBS (% 10 Feutal Calf Serumlu)

fkullanılmıştır. ,

8 gr NaCl 

370 mg KC1 
1150 mg NaH2P04 
200 mg KH2PO4

Distile su ile 1000 mİ'e tamamlanır.
PH : 7.2 - 7.4

T lenfositlerinin Sayısal Değerlendirilmesi (Eritrosit - Rozet Yöntemi) :
Bu çalışmada temel amaç T-hücrelerinin incelenmesi olmadığından sa
yısal değerlendirmede hala güvenilir bulunan ve ekonomik olan E-Ro- 

zet yöntemi ile sınırlı kalınmıştır.
E-Rozet yöntemi (E-R) Brain ve arkadaşların ın  (30) yöntemine göre 
yapılm ıştır. Koyun eritrositleri 3 kez PBS solüsyonu ile yıkandıktan 
sonra % 1' lik süspansiyonu hazırlanm ıştır. Yukarıda anlatıldığı şekilde 
ayrılan  ve 2 x l0 6 hücre/m l ayarlanm ış lenfosit süspansiyonundan 0.2 

mİ ve % 1 'lik koyun eritrositlerinden 0.2 mİ 10x50 m m 'lik cam tüple
re konulmuştur. Vorteks karıştırıcısında 10-15 saniye karıştırıldıktan 
sonra 5 dakika 1500 devirde santrifüj edilerek 4° C'de buz dolu kapta 
1 %aat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda tüpler hafifçe elde sallana
rak  karıştırılm ış ve lam lamel arasında norm al ışık mikroskobunda 
200 lenfosit sayılarak yüzde rozet oranı hesaplanmıştır. Çeperine 3 ya 
da daha fazla eritrosit bağlayan lenfositler rozet yapmış olarak kabul 

edilmiştir.



B-Lenfositlerin Sayısal Değerlendirilmesi (Fare-Eritrosit Rozeti) : Fa
re rozetinin saptanmasında Catovsky (28), tarafından modifiye edilen 
Stathopoulos Elliİbt (1974) metodu kullanılmıştır. Fare kam  alınarak  
serumu ayrılmış, hücreler 3 kes PBS solüsyonu ile yıkandıktan sonra 
% 1 'lik süspansiyonu hazırlanmıştır. Koyun eritrosit rozet yönteminde 
olduğu gibi sayıları 2x108 hücre/m İ ayarlanm ış lenfosit süspansiyo
nundan 0.2 mİ alınarak üzerine 0.2 mİ % 1 'lik fare eritrositi ilave edil
miştir. Vorteks karıştırıcısında 10-15 saniye karıştırıld ıktan sonra 5 
dakika 1500. devirde santrifüj edilerek 4° C'de buz dolu kapta 1 saat 
bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda tüpler hafifçe elde sallanarak karış
tırılmış ve hazırlanan preparatlar normal ışık mikroskobunda 200 len
fosit sayılarak yüzde rozet oram  hesaplanmıştır. Çeperine 3 ya da da
ha fazla eritrosit bağlayan lenfositler rozet yapmış olarak kabul edil

miştir.

A- Direkt İmnrmnfloresan Boyama Yöntemi (Şekil 8)

D üeU  im aunflG resan :
Antijen Florasanlı hûcra

/  1 1
Ab Floresan

Floresan
antikor

işaretli

Şekil 6: Direkt tmmunfloresan boyama
Pundamental Immunclogy Paul E. W. 2. baskı, ilaven. Press Ne w York. 1989 B:3 s. 
182 Fig. 8.20
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1- Hücre süspansiyonlarında :
Immunglobuİin taşıyan lenfositlerin (B-lenfosit) boyanmasında, Papa- 
michael ve arkadaşlarının (31) tanımladığı yöntem kullanılmıştır. Ev
velce anlatıldığı şekilde ayrılan ve yıkanan lenfositlerin konsantrasyo
nu 2x106 hücre/m İ ayarlanm ıştır. 10x50 m m 'lik cam tüplere hazırla
nan hücre süspansiyonundan 1 mİ konularak 1500 devirde 5 dakika 
çevrilmiştir. Üstteki kısım " su p e rn a tan " atıldıktan sonra lenfositler 
üzerine fluorescein ile işaretlenmiş anti-immunoglobulinden 1/10 dilue 
ederek pastör pipeti ile bir damla eklenmiştir. Vorteks karıştırıcısında 

15 saniye karıştırıldıktan sona buz dolu kap içinde 4°C'de 30 dakika 
bekletilmiştir. Bu süre sonunda 2 kez PBS solüsyonu ile yıkanan hüc
reler son olarak bir damla PBS solüsyonu ile sulandırılıp karıştırıldık
tan  sonra lam lamel arasında im m unfluoresan mikroskobunda bakıl
mıştır. Her örnekten 100 hücre sayılarak fluorescein ile boyanan hüc
relerin oram saptanmıştır. Bu yöntemde lenfositleri işaretlem ek için 
Behring ürünü (Anti human IgG, IgA, IgM, Flöresem, Conjugated) se
rum ları kullanılm ıştır. Hücreler ORTHOFLAN LEITZ m ikroskobunda 
S 525 filtresinde değerlendirilmiştir.

2- Yayma preparatlarda :
Daha önce anlatıldığı gibi çevresel kandan ayrılan lenfositler lam lar 
üzerine yayılarak preparatlar hazırlanm ıştır. Bu preparatlar 30 daki
ka havada kurutulduktan sonra 5 dakika asetonda tesbit, 5 dakika 
PBS'de yıkam a yapılarak üzerine 1 /20  dilue edilmiş Behring ü rünü  
floreseinle işaretli antihum an IgG, IgA, IgM ve IgG/F(ab)2 fragm ent 
damlatılır 30 dakika 37°C'de veya oda ısısında inkübe edilerek PBS' de 
3 kez 1 0 'a r dakika yıkamadan sonra 1:1 PBS-Glycerol karışımı ile ka-
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patılarak floresan mikroskopta immunfloresan gösteren aynı alandaki 
tüm hücreler üzerinden değerlendirilmiştir (32).

3-Lenf bezinde :
Patoloji kliniğinde kronik lenfositik lösemi, iyi differansiye lenfositik 
lenf oma tanısı konulmuş hastaların  parafin  blokları sağlanmış ve 5 
mikron (n) kesitler hazırlanarak  Stefan D. Trocme ve ark. (3 3 ) 'n ın  
modifiye yöntemi ile boyanmıştır.
Kesitler rehidrasyon için 1 saat 60°C'lik etüvde inkübe edilmiş sonra 
deparafinizasyon işlemi uygulanmıştır. Bu işlem için 10 dk. ve 2 kez 
5' er dakikada bir değiştirilerek 3 kez de absolu alkol içine bırakılmış
tır. B dakika musluk suyu altmda yıkandıktan sonra hazırlanan % 0,1 
trypsin içinde 37°C'de 60 dakika inkübe edilerek, Dulbecco PBS'de 
(PH: 7.2-7.4) 5 dakika yıkamadan sonra preparatlarm  üzerini örtecek 
kadar 1 /20  dilue edilen floreseinle işaretlenmiş Anti-Human IgG F(ab)2 

fragment, IgG, IgA, IgM yayılıp, 30 dakika 37°C'de nemli ve üzeri ka- 
pah kutuda inkübe edilmiştir. înkübasyon sonunda PBS ile 3 kez 1 0 'a r 
dakikada bir değiştirilerek 30 dakika yıkama yapılmış ve 1:1 glycerol- 
PBS karışımı ile p repara tla r kapatılarak  Floresan m ikroskopta Sbsb 
filtresinde değerlendirilmiştir.

B- İndirekt İmmunfluoresan Y öntem i:

Lenfosit Alt Gruplarmm Gösterilmesi (Monoklonal A ntikorlar ile)
(Şekil 7)
Bu metodda Behring firmasının goat anti mouse monoklonal antikorla
rı kullanılmıştır. Liqueminli 10 mİ kan  alınarak 1:1 PBS (% 10 FCS'li 
Dulbeco PBS) ile dilue edilmiş, Ficoll-Hypaque üzerinde 850xq.'de 18
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dakika oda ısısında santrifüj edilip tabakalandırılm ıştır. Mononükleer 
hücre tabakası alınarak 3 kez % 10 FCS'li PBS ile yıkanmıştır. Son yı- 
kam adan sonra lfücre süspansiyonunu 1 mİ PBS içinde resüspande 
edip, 5x106 hücre/mİ olacak: şekilde ayarlanm ıştır. Her bir tübe 50 1̂ 
bu hücre süspansiyonundan konulup üzerine % 10 FCS' li Dulbecco PBS 
ile ideal oranda sulandırılan monoklonal antikorlardan 50 pl yani eş 
oranda eklenmiştir. 10 dakikada bir karıştırılarak 30 dakika +4°C' de 
buz dolu kap içinde inkübe edilip, 3 kez PBS ile yıkandıktan sonra üze
rine fluoresceinle işaretli (goat anti-mouse-IgG) ikinci antikor ilave edi
lerek, buz dolu kap içinde +4°C' de 30 dakika inkübe edildikten sonra 3 
kez y ıkanarak  lam lamel arasında hazırlanan preparatlar ORTHOP- 
LAN-LEITZ mikroskobunda Sbsb filtresinde 100 hücre üzerinden değer
lendirilerek pozitif hücre oranı saptanmıştır.

P riB er
A ntito ı(lşarets!z)

D

C 2̂1
Safconder antikor 
(fioresan İşaretti)

Antijen -Antikor 
kereşlets

Sekmâer 
antikor

F te re s ın lı -  H edef  
Hücre

Şekil 7: İndirekt immunflouresans boyama
Fundamental Immunology Paul E. W. 2. baskı, Raven Press New York. 1989 B:3 s. 
182 Pig. 8.20
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Rai (2) kriterlerine göre tanısı konmuş ve B-KLL grubunda yer alan 

immunglobulin G (IgG) ağır zincir fenotipi gösteren hastalar tedavi ön

cesi incelemeye alınarak boyanmanın özgünlüğü araştırılmıştır. 

Olguların yaş va cins dağılımları Tablo 4 ve Tablo 5 ‘de gösterilmekte 

olup ortanca yaş 55 ve ortalama yaş ± SD : 55 ± 13.8'dir. Tüm hasta

ların 7 'si kadın, 10'u erkektir.

Hasta grupları ve incelenen materyalin dağılımı Tablo 6 'da özetlen

mektedir.

10 hastanın (Tablo 4) çevresel kan mononükleer hücreleri ayrılarak 

İmmunfenotipleme yapılmıştır.

Tablo 4: Çevresel kan, lenfosit süspansiyonunda IgG fenotipi gösteren
olgular

OLGU HASTA ADI YAŞ/ LÖKOSİT LENFOSİT SALT E. ROZET FARE IgG IgM
SAYISI VE SOYADI CİNS LENFOSİT E. ROZET

mm3 % % % % % %

1 M.Ç 50 K 95.000 93 88500 2 38 90 2

2 Ş.E . 49 E 98.000 98 96040 20 12 28 0

3 N.T 65 K 32800 87 25536 6 4 30 10

4 O.B 59 E 55200 87 48024 15 38 41 0

5 M.Ç 65 K 30.000 70 21.000 7 40 40 0

6 S.U 65 E 18.500 82 15.170 4 35 45 0

7 F.M.M 70 K 23.500 95 22.325 10 10 35 8

8 M.E 55 B 25.000 92 23.000 12 27 36 0

9 B.D 40 E 19.000 95 18.050 6 42 24 0

10 N.T 65 E 80.000 100 80.000 2 50 64 16



23

10 ayrı hastada (Tablo 5) ise hem lenf bezi parafin kesitlerinde hem 

3 'ünde çevresel kan hücreleri boyanarak birlikte değerlendirilmiştir.

4
Tablo S: KLL iakf bezi parafla kesitlerinde IgG va IgG/F(ab)s ila

immuMenotipilc sonuçların kıyaslanması

OLGU ADI VE 

SOYADI

YAŞ/

CİNS

PATOLOJİ

NO

TANI IgG IgG/F'

1 B.D 40 E 10723/88 ÎDLL + +

2 H.A 29 E 4967/88 ÎDLL + +

3 N.T 63 K 7747/91 . ÎDLL + +

4 Z.A 65 K 4055/88 ÎDLL + +

5 H.G 80 K 5094/90 ÎDLL + +

8 ■F.K 81 E 136/91 ÎDLL + +

7 Ş.K 66 E 2482/90 ÎDLL + +

8 H.B 67 E 5256/91 ÎDLL - -

9 N.T 65 E 501/91 Prolenfositik

lösemi

- -

10 Z.A 28 K 6653/88 IgG Myeloma + +

Bu çahşma grubunda pozitif kontrol olarak IgG myeloma ve prolenfosi- 

tik lösemi tamlı hastalar kullamlmıştır.

Tablo 6: Hasta gruplan ve incelenen materyal

İncelenen Materyal 

Çevresel kan hücreleri

Patolojik Tanı 

ÎDLL

Lenf bezi parafin kesitleri ÎDLL, Prolenfositik
lösemi, IgG Myeloma

Çevresel kan hücreleri ve 2 ÎDLL 1 Prolenfositik 
lenf bezi parafin kesitleri lösemi

Klinik Tanı Hasta Sayısı

KLL 10

KLL, 10 
IgG Myeloma

KLL 3
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Çevresel kan lenfositleri : Çalışılan ‘10 hastanın lökosit değerleri 

18 ,500/m m 3 ilf 98 .000/m m 3 arasında değişmektedir (Tablo 4). Löko

sit formülündeki lenfosit değerleri bir vakada %  70, diğer vakalarda 

%  8 0 'in üzerindedir. Salt lenfosit değerlerinin en düşüğü, 15.170, biri 

18.050 olup diğer değerlerin hepsi 2 0 .0 0 0 ’in üzerinde bulunmuştur 

(Tablo 4).

Hasta lenfosit alt gruplarının tip ayırımı için hem T, hem B hücreleri

nin sayımına bakılmıştır.

T lenfositleri! (E-Hozet)

T lenfositlerinin sayısal değerlendirmelerini yapmak üzere uygulanan 

Eritrosit-Rozet (E-R) yöntemi yalnız 3 olguda (Tablo 4, Olgu no 2, 4, 8) 

%  10 'un üzerinde bulunmuş, kalanların tümünde %  10'un altında de

ğerler elde edilmiştir. Laboratuarımızda T-lenfositlerin E-R ile normal 

sınırları ise %  60-80 arasında değişmektedir (31). Bu bulgular hücre 

süspansiyonunda normal T-hücrelerinin de az sayıda bulunmasına kar

şın hasta lenfositlerinin bu dizeye ait olmadığını göstermektedir.

B lenfositleri: (Fare E Rozet)

Yüzeyinde Ü3d reseptörü taşıyan KLL lenfositlerini gösteren Fare erit

rosit rozeti, çalışma yapılan 10 hastanın 4'ü dışında (Tablo 4, Olgu no.

S, 3, 7, 8) %  3 0 'un üzerinde bulunmuştur. Sağlıklı kişilerden laboratu

arımızda yapılan çalışmada ise C3d reseptörü taşıyan B-lenfosit oram 

ortalama %  S olup, literatürdeki %  10'un altındaki bulgularla uyumlu

dur. B-hücre olgunlaşma evresini gösteren bu reseptör daha çok KLL 

hücrelerinde pozitif olmakla birlikte prolenfositik lösemi hücrelerinde 

de bulunmaktadır. (30).
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Çevresel kan mononükleer hücrelerinde direkt immunfloresan

boyama bulgulfurı:
f

Bu grup hastaların yaşları, en düşük 40, en yüksek 70 olup, 4 'ü  ka

dın, 6 'sı erkektir.

B-KLL, immunglobulin G(IgG) tipi olduğu bilinen 9 hastanın ve IgG bo

yanması daha yoğun olan bir prolenfositik lösemili, toplam 10 hasta

nın çevresel kan mononükleer hücreleri direkt immunfloresan boyama 

yöntemi ile tekrar boyanmıştır. Floresanla işaretli anti-human IgM, 

IgG, IgA ile boyanmıştır. Hastaların hepsinde tekrar yüksek oranda 

IgG pozitifliği gösterilerek ilk çalışma sonuçları doğrulanmıştır. Bu so

nuçlar Tablo 4 'de verilmektedir. Bir vakada IgM değeri %  16 bulun

muştur (Tablo 4, Hasta no. 10). Bu vakanın IgG değeri %  64 pozitif flo- 

resans göstermiştir. Aynı hastanın Fare-eritrosit rozeti %  50, Eritrosit- 

rozeti ise %  2 bulunmuştur. Bu bulgular hem B-klonalitesi varlığını 

hem de bunun IgG tipi olduğunu göstermektedir. Diğer iki vakada IgM 

pozitif hücre oranı sırası ile %  10, %  8 olup (Hasta no. 3, 7), IgG pozi

tif hücre oranlan ise %  30, %  3 5 'tir. Fare eritrosit değeri düşük bulu

nan bu hastaların lökosit sayılarının da çok yüksek olmadığı dikkate 

alındığında malign hücre klonu yanında normal hücrelerin varlığı ile 

sonuçları açıklamak mümkün görülmektedir. Kalan hastalarda ise yü

zey immunglobulin M  pozitif hücre görülememiştir.

Tüm vakalarda yalnız pozitif yüzey IgG boyanması tesbit edilmiştir. En 

düşük ve en yüksek değerler %  24 - %  90 olarak saptanmıştır.

Bu yüzey immunglobulin G boyanmasının spesifik olduğunu göstermek 

üzere hastaların çevresel kan mononükleer hücrelerinden yayma pre- 

paratlar hazırlanmış ve materyal kısmında anlatıldığı üzere bu yayma
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preparatlar direkt immunfloresan boyama ile floresanla işaretlenmiş 

anti-human İgG vqjf IgG/F(ab)2 ile aynı anda ayrı ayrı boyanmıştır. îm- 

munfloresans değerlendirmede bütün preparatlarda IgG'nin boyanması 

IgG/F(ab)2 'e göre daha parlak olmakla birlikte IgG/F(ab)2 ile de tü

münde pozitif boyanma görülmüştür (Tablo 7).

Böylece IgG/F(ab)g boyamasının pozitif olması bu 10 hastanın IgG po

zitifliğinin spesifik olduğunu doğrulamaktadır.

Resim: 1, 2, 3 'de, 2 nolu hastanın lenfosit yayma preparatlarından 

ışık mikroskobu ve immunfloresan mikroskobu ile birer örnekleme 

gösterilmektedir.

Tablo 7 : Mononükleer hücre yaymasında direkt immunfloresan 

boyama ile IgG ve IgG/F  (ab) 2 boyamasının kıyaslaması.

OLGU NO HASTA ADI VE SOYADI IgG IgG/F(ab)2

1 M.Ç + *f

S Ş.E + +

3 N.T + +

4 O.B + +

5 M.Ç + +

6 S.U + +

7 F.M.M + +

8 M.E + +

9 B.D + • f

10 N.T + +



Resim 1: Işık mikroskobunda çevresel kan hücrelerinin görünüşü

Resim 2 : Floreeanla bağlı IgG ile Resim 3: Flöre s anla bağlı IgG/F
boyanma ile boyanma



Resim 1: Işık mikroskobunda çevresel kan hücrelerinin görünüşü

Resim 2: Floresanla bağlı IgG ile Resim 3 : Floresanla bağlı IgG/F(ab)2
boyanma İle boyanma
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Lenf bezi parafin kesitlerinde direkt immunfloresan boyama bulgulan:

tmmunglobulin G boyanmasının özgünlüğü, lenf bezi parafin kesitlerin

de de ar aştır ıhı^ştır. Ancak lenf bezi biopsileri ve klinik kriterler ile 

daha önce tanısı.konulmuş hastalarda tekrar lenf bezi biopsisi yaptırı- 

lamadığından taze doku ile çalışılamamış, parafin blok kesitlerine bo

yama uygulanmıştır.

Bu amaçla daha önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Kliniğinde KLL 

tanısı konmuş, tedavi öncesi yapılmış lenf bezi biopsi materyalleri in

celenmeye alınmıştır (Tablo 8).

Bu grup içinde klinik tamları KLL olan, yaş sınırı 25 ile 67 arasında 

değişen 4 'ü  kadın, 6 'sı erkek hasta yer almıştır. Bu hastaların 8*inin 

histopatolojik tamsı iyi diferansiye lenfositik lenfoma (ÎDLL)dır. Ayrıca 

bir IgG myeloma (Hasta no. 10) bir prolenfositik lösemi (Hasta no 9) 

bu grup içinde incelenmiştir. Bu hastaların parafin kesitlerine flore- 

sanla işaretlenmiş anti-human IgG ve Ig/F(ab)2 ile direkt immımflore- 

san boyama yapılmıştır. Sonuçta iyi diferansiye lenfositik lenfomalı 

hastaların biri hariç (Tablo 5, Hasta no.8) hepsinde IgG ve IgG/F(ab)2 

birlikte pozitif bulunmuştur (Resim 4, 5, 6).Bir hastada ise (Hasta no. 

8) hem IgG hem de IgG/F(ab)2 boyanması negatif sonuç vermiştir. 

Böylece negatif boyanmada da iki sonuç birbirini doğrulamıştır. IgG 

myeloma (Hasta no. 10) tamlı hasta ise pozitif kontrol olarak seçilmiş 

ve IgG ve IgG/F(ab)2 boyanması her ikisinde de beklenildiği üzere 

pozitif bulunmuştur. Prolenfositik lösemi olgusunda da her iki boyama 

negatif sonuç vermijştir.

Boyanmanın IgG ve IgG/F(ab)2 ile sınırlı olduğunu göstermek yani ne

gatif kontrol oluşturmak üzere ÎDLL tamlı hastaların lenf bezi parafin 

kesitlerine IgG ve IgG/F(ab)2 'nin yanında IgM, IgA ile de boyama ya

pılmıştır. IgM ve IgA ile boyanma olmamıştır.



Resim 4: Lenf bezi parafin kesit hücrelerinde ışık mikroskobu görüntüsü

Resim 5: Floresan mikroskopta IgG ile boyanma



Resim 6: Floresan mikroskopda IgG/F (ab) S ile boyanma

Resim 7 'de de IgM ile boyanmayan dokunun IgG ile boyandığı görül

mektedir. IgG ve IgG/F(ab)2 'nin pozitif olduğu bu 3 olgunun sonuçları 

da (Tablo 8) boyanmanın spesifik olduğunu desteklemiştir.

Tablo 8 : Doku parafin kesitlerinde IgM , IgA, IgG, IgG/F(ab)s 

boyaması

OLGU

NO

HASTA ADI 

VE SOYADI

PATOLOJİ NO TANI IgM IgA IgG IgG/F (ab) 2

1 H.G 5094/90 ÎDLL + +

2 F.K 136/91 ÎDLL + -f

3 Ş.K 2482/90 İDLL + +



Resim 7: Lenf bezi kesitlerinde IgG ve IgM boyanması

Çevresel kan monomikleer hücreleri yayma preparatları ve lenf bezi 

parafin blok kesitlerinde direkt imımmfloresan boyama bulgulan?

3 hastada floreseinle işaretli anti-human IgG ve IgG/P(ab)2 ile boyama 

yapılmıştır. Bu çalışmanın S olgusu İDLL (KLL) tamlı olup hem lenfosit 

hücre süspansiyonu yayma preparatlannda birlikte pozitif, hem  de 

lenf bezi parafin blok kesitlerinde IgG ve IgG/P(ab)g birlikte pozitiftir. 

(Resim 8, 9, 10). Bu resimlerde İDLL tamlı bir olguda doku kesitlerin

de IgG ve IgG/F(ab)2 boyanması gösterilmektedir. Prolenfositik lösemi 

tamlı olguda hem lenfosit hücre süspansiyonu yayma preparatlara uy

gulanan IgG, IgG/F(ab)2 boyaması negatif hem de lenf bezi parafin 

blok kesitlerindeki boyama negatif bulunmuştur (Tablo 9).
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Resim 9: Floresan mikroskopta IgG ile



Resim 10: Floresan mikroskopta IgG/F(ab)2 ile

Tablo 9: Çevresel kan hücreleri ve lenf bezi kesitlerinde IgG ve 

Igö /F(ab)s

Olgu Hasta adı Patoloji 
no ve soyadı no

Tanı Lenfosit hücre
süspansiyonu 

yayma preparatlarda 
IgG, IgG/F(ab)s

Parafin blok kesitlerinde 
IgG, IgG/F (ab) 2

1
2
3

B.D
N.T
N.T

10723/88
7747/91

ÎDLL
İDLL

+
4-

501/91 Prolenfositüc 
lösemi

+
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TARTIŞMA

Hücre yüzey markırlarma karşı geliştirilen işaretli antikorlarla hücre

lerin sayısal değerlendirilmesi, hem klonal artışı hem de klonal artışa 

giden hücrenin farklılaşma- olgunlaşma evrelerini göstermeleri yönün

den önem taşımaktadır. Sağlanan bu bilgilerden hastalıkların bölgesel 

özelliklerinin anlaşılmasında olduğu kadar Minik ayrıcalıkların, tedavi

ye yanıtların değerlendirilmesinde de faydalanılmaktadır, özellikle len- 

foid malignitelerde bu bilgilerin sayısız yararları bulunmaktadır ve ay

nı hastalık alt tiplemelerinin saptanmasında bu yöntemler rutin incele

melerin artık tamamlayıcı bulgularını sağlamaktadır.

Günümüzde hemen her laboratuarda uygulanabilir hale gelen lenfosit

lerin ana alt gruplarının tayininde kullanılan yöntemlerde immünoloji 

bilim dalındaki hızlı gelişmeler doğrultusunda değişmeler olmaktadır. 

Daha kesin ama daha karmaşık ve pahalı DFÂ analizlerini içeren yön

temler yanında hemen her laboratuarda uygulanabilen ve halen güve

nilir olarak kabul edilen basit uygulamalar da bulunmaktadır.

Nitekim T-lenfositlerinin koyun eritrositleri ile spontan rozet oluşumu

na yol açan ve T hücre reseptörleri arasında artık yerini GD2 olarak 

alan reseptör gerçekte T-lenfositlerinin sayısal değerlendirilmesinde 

kullanılan ilk yöntemi (E-R) oluşturmakta ve ilerleyen teknik gelişme

lere karşın gene de güvenilirliği, uygulamadaki basitliği nedeniyle vaz

geçilmezliğini devam ettirmektedir.

Çevresel kan ve organlardaki olgun B-lenfositlerinin saptanmasında ise 

uygulamaya ilk giren ve 20 yılı aşan (31) bir süredir de güncelliğini 

koruyan yüzey immunglobulin reseptörlerine yönelik yöntemler de 

böyledir. Bu farklı tip yüzey membran immunglobulinlerinin incelen

mesi genel bilgiler bölümünde de belirtildiği gibi hücrelerin yalnız sayı

sal değerlendirmelerinde değil, olgunlaşma evrelerinin değerlendirilme

sinde de önem taşımaktadır. Ancak hücrelerin olgunlaşma evrelerine 

göre kazandıkları reseptörler farklı olduğu için uygulanacak yöntemle-

I



rin seçiminde dikkatli olunması, amaca uygun yöntem seçilmesi gerek

lidir.

Bu çalışma gruiunu oluşturan ve lenfoid maligniteler içinde yer alan 

kronik lenfositik lösemi hücreleri ise yüzey İmmunglobulin reseptörle

rini kazanmış yani bir olgun B-lenfosit hastalığıdır.

Bu nedenle de T-hücre hastahğı olmadığım göstermek üzere seçilen E-R 

ve yüzey Ig taşıyan hücreleri göstermek üzere uygulanan slg yöntemi, 

bu grup hastalıklar için doğru yapılmış bir seçimdir. Ancak bu uygula

ma ile ve esas amacımızı oluşturan B-hücrelerinin sayısal değerlendi

rilmesindeki temel prensip, hücrenin kendileri tarafından sentez edilen 

yüzey membran immunglobulinlerini tesbit etmektir. Hücre dışında bu

lunan ama hücre membranına yapışmış olan immunglobulinden ayırı

mını yapmak zorunludur. İşaretlenmiş antikorlarla bu yüzey immung

lobulin reseptörlerinin gösterilmesindeki ana pratik sorun da buradan 

kaynaklanmaktadır. Nitekim değişik laboratuarlardan bildirilen Ig taşı

yan B-lenfosit sayısal değerleri arasındaki farklılıklar da (32) bundan 

gelişmektedir. Bu farklar ise hiç de küçümsenecek kadar az değildir. 

Bir örnekle belirtilirse yöntemi tanımlayan Papamichael ve ark. im

munglobulin G taşıyan B-lenfosit oranını %  16 olarak bildirirlerken,bir 

başka grup örneğin Aisenberg ve ark. bu değeri %  4, hatta Siegal ve 

grubu da %  2.7 olarak bildirmekte ve %  2-16 gibi geniş sınırlar arasın

da değişen sayılar ortaya çıkmaktadır. (Tablo 10) Uygulanan yöntem

lerdeki küçük de olsa bazı farklılıklar, deneyimlerdeki değişiklikler vb. 

özellikler sonuçlarda etkili olsa bile zamanla non-spesifik boyanmanın 

başlıca faktörü oluşturduğu anlaşılmıştır. Bir anlamda yanlış pozitif 

immunofloresans boyanması olarak da tammlanan bu sorun önemlidir. 

Yanlış pozitif immunfloresan boyanması, materyal yüzeyine dışardan 

genellikle Igö sınıfı olmak üzere immunglobulinin yapışmasından kay

naklanmakta ve bulguların değerlendirilmesinde güçlüklere ya da yan

lış yorumlara yol açabilmektedir. Spesifik olmayan bir boyanmaya yol 

açan bu durumun giderilmesinde de genellikle iki yöntemden yararla-
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nılmaktadır (18).

Tablo 10 : İnşa»! çevresel kamada farklı araştırıcılara göre

immunfloresans boyama yöntemi, İle IgG taşıyan lenfosit 

yüzdeleri.

Araştırmacılar 

Papamichail et al. (1971) 

Siegal et al.(1971) 

Aisenberg. Bloch (1972) 

Nicod et al.(1973)

IgG (%) 

16 

2,7

4

15.3

Bunlardan biri immunfloresans boyaması uygulanırken hücrelerin 

37°C'de inkübasyonu ve yıkanmasıdır. Diğeri de anti-insan globuline 

karşı hazırlanan anti-serumdan elde edilen floresein ile konjuge edil

miş F(ab)g 'm kullanımıdır. Bazen her ikisi birlikte de yapılabilmekte

dir. Bu çalışmada ise bulguların objektif olarak değerlendirilmelerine 

olanak veren ikinci yöntem seçilerek uygulanmıştır. Bu teknik ve genel 

bilgiler doğrultusunda Rai (2) kriterleri ile tamları konulmuş, B-hücre 

klonalitesi gösteren ve ağır zincir fenotipi IgG grubundan olan KLL 

hastalarındaki boyanmanın özgünlüğünü irdelemenin önemi açık ve ke

sin olup çalışmanın da amacım oluşturmaktadır. *

Çevresel kan lenfositlerinden elde edilen bulgularımız (Tablo 4) bu 10 

hasta ile daha önce saptanan IgG boyanmalarının spesifik olduğuna 

işaret etmektedir. Aralarında adeta %  100'lük bir paralellik bulunması 

genelde beklenen bir bulgu değildir. Ancak ilk çalışmayı yürüten grup 

tarafından da son klasik bilgilere göre IgM tipi ağırlıklı olması bekle

nirken elde edilen sonuçlarda IgG fenotipinin üstünlük göstermesi ile 

yöntem uygulanırken tüm hastalarda olmasa bile genellikle hücreler
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37°C'de inkübe edilerek test yürütülmüştür. Bu dikkate alındığında el

de edilen sonuç şaşırtıcı değildir. Zira başlangıçta da belirtildiği gibi 

non-spesifik boyanmadan kaçınmada kullamlan yöntemlerden birisini 

de hücrelerin sıcakta inkübasyonu oluşturmaktadır (33).

Sonuçta bu grup hasta hücrelerinde saptanan IgG ağır zincir tipi yüzey 

immunfloresans boyanmanın, IgG/F(ab)2 ile de tesbit edilmesi, boyan

manın spesifik olduğunu bir başka yöntemle de doğrulamış, çalışmanın 

temel amacı gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanında Stefan D. Trocme ve ark. (33) yayınlarından faydala

nılarak hem eldeki F(ab)g ürününü değerlendirmek hem de laboratua

ra yeni bir yöntem kazandırmak üzere daha önce hiç uygulanmamış 

olan parafin doku kesitlerinde de boyanma denenmiştir. Elde edilen ön 

sonuçlar, yöntemin başarılı olduğunu, göstermektedir Hasta dokuları 

(Tablo 5) ile yapılan boyamalardan alman sonuçlar bunların bir IgG 

ağır zinciri taşıyan B-hücre klon hastalığı olduğunu ortaya koymakta

dır. Bu bulgu dokuların iyi differansiye lenfositik lenf oma histolojik ta

nıları ile de uyumludur. Zira bir non-Hodgkin lenfoma grubunda yer 

alan ve KLL'nin histopatolojik tanımına karşı gelen bu grubun %  80- 

90'ı B-klonalitesi göstermekte ve M L 'n ın  %  10-20'si T-fenotipine sa

hip olmaktadır (35.a).

Bu genel bilgi dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında 8 ÎDLL'lı 

hastada pozitif boyanma gösterilmesi beklenen bir sonuç olmakta ve 

yöntemin işlediğini kuvvetle desteklemektedir. Bunun yanında B-lenfo

sit dizesinin terminal farklılaşma hücrelerini oluşturan plazma hücre

lerinin neoplastik bir hastalığı olan Multipl myelomda da boyanma gös

terilmesi bu yorumu doğrulamaktadır.

Multipl myelomalarmda %  5 0 1 si IgG tipi immunglobulin sentez ve sek- 

resyon üe birliktedir. Seçilen olgunun retrospektif olarak değerlendiril

mesi yapüdığmda da bu grup içinde yer aldığı histopatolojik olarak doğ

rulanmıştır (Pat. rapor no: 6653/88).

k
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Frolenfositik lösemili hasta (Tablo 5 Hasta no: 9 ) lenfositleri, doku 

kesitlerinde ise IgG ve IgG/F(ab)g ile boyanma saptanamamıştır. Aynı

hastanın çevresfel kan lenfositlerinde ise pozitif boyanma saptanmıştır. 

Her ikisi birlikte değerlendirildiğinde bu tartışılması gereken bir bulgu

dur. Gerçi, non-Hodgkin lenfomalarda çevresel kanda infiltrasyonu 

saptanmadan bile malign klon hücre varlığı bilinmekte ise de bu olguda 

durumun bundan kaynaklandığım söylemek güçtür. Aynı hastanın çev

resel kan lenfositlerinin fare eritrositleri ile yüksek oranda (%  50) ro

zet oluşturması dikkate alındığında KLL hücreleri gibi olgunlaşmanın 

daha erken döneminde oldukları anlaşılmaktadır. Oysa PLL hücreleri

nin KLL hücrelerine göre daha olgun evrede bulundukları, bu nedenle 

de daha az oranda fare eritrositleri ile rozet oluşturdukları tartışıl

maktadır. Bu şekilde yorumlandığında hastanın gerçekten PLL mi (25) 

ya da KLL grubunda mı yer aldığı belki tekrar irdelenmelidir. Ancak 

bu histopatologlar arası bir konu olup bu çalışmanın amacı dışındadır. 

Bununla beraber doku kesitlerinde IgG boyanmasının da negatif bulu

nuşu yöntemin iyi uygulandığım ve IgG/F(ab)g boyanması ile de göste

rildiği gibi non-spesifik boyanmanın gelişmediğini göstermiştir. 

Olgunlaşmamış B-KLL olgularının bir özel grubu da fare eritrositleri 

için anlamlı bir ovidite göstermekte (35.b) ve fare eritrositleri ile rozet 

oluşturmaktadır. Nitekim çalışılan hasta grubunun (Tablo 4) 6 /1 0 'un

da %  30 üzerinde rozet oluşumu saptanarak %  6 0 'inin bu grupta yer 

aldığı saptanmıştır. Her ne kadar bu oran yüksek gibi görülmekteyse 

de çalışmanın temel amacı bu grup hasta oranının saptanmasına yöne

lik olmadığından, çalışılan hasta sayısının sınırlı tutuluşu bu oranın 

açıklanmasındaki temel faktör gibi görülmektedir.

Sonuçta, bu araştırma daha önce IgG tipi ağır zincir boyanmasının en 

azından bu çalışmada B-KLL olgularında üstünlük gösterdiği bulgusunu 

doğrulamıştır. Muhtemelen çalışılan olgu sayısı düşük, seçilen olgular 

aynı gruptan oldukları için iki boyama arasındaki pozitif ve negatif ko-



relasyon yüksek bulunmuştur.

Ayrıca parafin doku gruplan kesitleri ön verileri bunun uygulanabile

cek bir yöntenf olabileceğini düşündürmektedir. Ancak sağlıklı karar 

lıistopatoloji laboratuarı ile birlikte yürütülecek bir deneme sonunda 

kesinlik kazanabilecektir.
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ÖZET ¥11 SONUÇ

i.
¥

Kronik lenfositik lösemiler morfolojik olarak nispeten olgunlaşmış gö

rünen lenfositlerin çevresel kan ve kemik iliğinde çoğalması ve birik

mesi ile karakterize hematolojik neoplazmalardır.

Hastalığın neoplastik hücrelerinin imrmınfenotipik özellikleri de bölge

sel ayrıcalık göstermektedir. Japonya ve Batı hindistan dışındaki Batı 

ülkelerinde, hücrelerin %  90-913'inden fazlasında düşük dansiteli yüzey 

immunglobulinine sahip B-lenfosit fenotipi ve ancak %  2-5' inde T-hücre 

fenotipi saptanmaktadır. B-KLL'lerin ağır zincir tipi genelde mü Ç\0 ti

pine sınırlıdır, gamma (y) ağır zincir tipi boyanmanın spesifisitesi ko

nusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir kısım araştırıcılar, bu bul

gunun serum immunglobulin G'nin non-spesifik absorbsiyonundan ileri 

gelen spesifik olmayan bir boyanma olduğunu ileri sürmektedirler.

Bu çalışmada B-KLL olduğu önceden büinen yüzey immunglobulin G po

zitifliği gösteren hastalarda çevresel kanda tekrar yüzey immunglobu- 

linleri ve non-spesifik boyamayı uzaklaştırmak için IgG/F(ab)g ile bir

likte boyama yapılmıştır.

Ayrıca IgG ve IgG/F(ab)g birlikte uygulanarak boyanma spesifisitesi 

doku kesitlerinde de araştırılmıştır.

Parafin doku kesitlerindeki bu ön veriler de çevresel kan boyama so

nuçlarını desteklemiş ve bu yöntemin rutin uygulamada da değerli ola

bileceğini düşündürmüştür.

Sonuçda, bu araştırma daha önce IgG tipi ağır zincir boyanmasının en 

azından bu çalışmada B-KLL olgularında üstünlük gösterdiği bulgusunu 

doğrulamıştır.



SUMMARY

Chronic lymphocytic leukemias are characterised by the proliferation 

and infiltration of the bone marrow and peripheral blood by 

lymphocytes with relatively mature morphological appearances.

The immune phenotypic characteristics of the neoplastic cells varies 

according to geographical location. In contrast to Japan and west 

India, 90 to 95 %  of the neoplastic cells of patients İn the western 

world are of the B lymphocyte phenotype with a low denslty of surface 

immunoglobulin and only 2 to 5 %  have a T-cell phenotype .

The heavy chain type of B-CLL is usually rectricted to mü Qı); 

controversy exists on the specificity of the staining with gamma (y ) 

heavy chain. Several investigators claim that this finding is a non- 

specific phenomenon caused by the non-specific absorption of Serum 

immunoglobulin G. Surface immunoglobulins, have been stained in 

previously known immunoglobulin G positive lymphocytes of patients 

with B celi CLL with IgG/F(ab)2 to prevent the non-specific staining 

characteristics. , ,

The staining specificity have also been examined in serial tissue 

sections using both IgG an XgG/F(ab)2.

The preliminary data using paraffin tissue sections have showed 

concordance with the data obtained from peripheral smears and it has 

suggested that it may also be of value in routine practice.

This study has confirmed the previous finding that heavy chain 

staining with IgG is typical for B-cell CLL patients.

i
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