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ÖZET
Amaç: Kemoterapi almakta olan ve tedavisi kesilmiĢ akut lenfoblastik lösemili çocuklarda
immünitenin önemli elemanı NK hücrelerinde kemoterapi ile oluĢan değiĢiklikleri hem
kantitatif hem de kalitatif olarak incelemektir.
Gereç ve yöntem: Hasta grubu yaĢları 2 ile 19 arasında değiĢen otuz üç ALL‘li çocuktan
oluĢturuldu. Ġmmünfenotipleri, risk grupları, profilaktik kranyal ıĢınlama durumları ve klinik
özellikleri kayıt edildi. Hastalar grup 1 (ALL TRALL 2000 protokolüne göre protokol M‘i
bitirmiĢ), grup 2 (idame kemoterapisi alan) ve grup 3 (tedavisi kesilmiĢ) olarak sınıflandırıldı.
Kontrol grubu (grup 4) ise 2 ile 13 yaĢları arasındaki on bir sağlıklı çocuktan oluĢturuldu.
Hasta ve kontrol grubundan bilgilendirilmiĢ onam ile alınan kan örneklerinde NK sitotoksisite
deneyi, NK alt gruplarının flow sitometri ile tayini, sitokin ölçümü yapıldı, litik ünite
hesaplandı ve sonuçlar hastaların klinik özellikleri ile birlikte değerlendirildi. SPSS 14.0 ile
―oneway ANOVA‖ testi kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Grup 2‘nin 1:1 E:H oranında NK sitotoksisitesi diğer gruplardan anlamlı derecede
yüksekti

(p<0.05).

Profilaktik

kranyal

ıĢınlama

durumlarına

göre

tüm

olgular

değerlendirildiğinde profilaktik kranyal ıĢınlama alan olguların almayanlara göre E:H 1:1
oranında NK sitotoksisite değeri anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Reseptör ekspresyonları
değerlendirildiğinde grup 2‘de CD16+CD56+, CD16+NKG2D+, CD94+NKp46+ alt gruplarının
grup 4‘ten anlamlı derecede düĢük olduğu gözlendi (p<0.05). IFNγ ve IL-15 düzeylerinin
ölçülmesinde yalnızca tümör hücreleri ile uyarılmamıĢ örneklerde grup 2 ve grup 3 kontrol
grubuna göre anlamlı olarak düĢük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çoğunluğu profilaktik kranyal ıĢınlama alan grup 2‘nin NK sitotoksisitesinin yüksek
saptanması düĢük dozlarda radyoterapinin NK hücre fonksiyonlarını arttırması ile iliĢkili
olabilir.

Risk

gruplarının

belirlediği

kemoterapi

NK

hücrelerini

sayısal

olarak

etkileyebilmektedir. Tedavi kesilme süresi ise NK hücrelerinin fonksiyonlarını yeniden
kazanmasında önemlidir. Kemoterapi ve radyoterapi ile fonksiyonlarında değiĢiklikler
meydana gelen NK hücrelerini daha iyi anlamak ve bu sayede fonksiyonlarını arttıran tedavi
yöntemleri geliĢtirmek, ALL‘li çocukların hayat kalitelerine katkıda bulunacaktır.
Anahtar kelimeler:Akut lenfoblastik lösemi, Kemoterapi, NK sitotoksisitesi, NK
reseptörleri, Sitokinler
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CHEMOTHERAPY EFFECTS ON NATURAL KILLER CELLS IN CHILDREN
WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Aim:To analyze qualitative and quantitative changes done by chemotherapy on the immune
system‘s important element NK cells in children with acute lymphoblastic leukemia who are
on therapy and finished therapy.
Materials and Methods:Thirty three children aged between 2 and 19 were included in the
patient group. Their immunphenotypes, risk groups, prophylactic cranial radiation status and
clinical characteristics were recorded. According to ALL TRALL 2000 protocol patients were
classified into three groups: group 1 (patients who finished protocol M), group 2 (patients still
on maintenance chemotherapy) and group 3 (patients who finished therapy). Control group
(group 4) consisted of eleven healthy children aged between 2 and 13. NK cytotoxicity test,
flow cytometric analysis of NK subgroups, cytokine analysis were performed in blood
samples taken with informed consent from parents of both patients and controls. Clinical
characteristics of the patients were evaluated with these results. Analysis was performed with
―one way ANOVA‖ statistical test using SPSS 14.0.
Results: In 1:1 E:T ratio, group 2‘s NK cytotoxicity was significantly higher than any other
group (p<0.05). As the receptor expressions evaluated, group 2 was lower significantly than
group 4 in CD16+CD56+, CD16+NKG2D+, CD94+NKp46+ subgroups (p<0.05). When the
prophylactic cranial radiation status of all cases were considered, irradiated patients‘ NK
cytotoxicity value was significantly higher than non-irradiated cases (p<0.05). Only in
samples which weren‘t stimulated by tumor cells, IFNγ and IL-15 was found significantly
lower in group 2 and group 3 compared with the control group (p<0.05).
Conclusion: Mostly consisting of prophylactic cranial radiation performed patients, group 2‘s
higher NK cytotoxicity value may be due to low dose radiation‘s augmentation effect on NK
cell functions. Chemotherapy determined by the risk groups may affect NK cells
quantitatively. Time passed since the therapy‘s end is important for NK cells to regain its
funtions back. Understanding NK cells changed by chemotherapy and radiotherapy better and
by this way developing treatment that enhance their functions will contribute to the life
quality of children with acute lymphoblastic leukemia.
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Key words:Acute lymphoblastic leukemia, Chemotherapy, NK cytotoxicity, NK receptors,
Cytokines.
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1. AMAÇ ve GĠRĠġ
Amerika BirleĢik Devletleri ve birçok geliĢmiĢ ülkede çocuklarda en yaygın ikinci
ölüm nedeni olan kanser, ülkemizde ilk dört sıra içinde yer almaktadır (1). Ġmmatür
lenfohematopoetik hücrelerin malign proliferasyonu ve birikimi olan lösemi, en sık görülen
çocukluk çağı kanseridir. En sık görülen alt tipi olan akut lenfoblastik lösemi, vakaların %7580‘nini oluĢturur (2). Ülkemizde yıllık insidans hızı milyonda 34.4 olan akut lenfoblastik
lösemi (1) remisyon indüksiyonu, intensifikasyon (konsolidasyon) ve idame fazlarından
oluĢan bir protokol ile tedavi edilir. GüçlendirilmiĢ tedaviler ile günümüzde beĢ yıllık olaysız
sağ kalım %80‘nin üzerinde bildirilmektedir.
Natural killer(NK) hücreleri sitotoksinler (perforinler ve granzimler) salgılayarak
virüsle enfekte hücreler ve tümör hücrelerini öldürmek üzere uzmanlaĢmıĢlardır. T hücre
reseptörü ve CD3 bulundurmazlar (3). Etkinlikleri için daha önceden virüsle karĢılaĢmaya
gerek olmaması, verdikleri tepkinin virüsle karĢılaĢma ile Ģiddetlenmemesi ve herhangi bir
etkene özgül olmayıĢlarından dolayı bunlara natural killer yani doğal öldürücü hücreler adı
verilmiĢtir. Lenfositlerin %5-10‘unu oluĢtururlar. Bu hücreler herhangi bir antikor olmaksızın
da öldürebilirse de antikor varlığı bunların etkinliğini arttırır ve bu olaya antikora bağımlı
hücresel sitotoksisite (ADCC) denir. IL-12 ve INF-gamma, NK hücrelerinin güçlü
etkinleĢtiricileridir. ADCC dıĢında yüzeylerinde çeĢitli nedenlerle MHC I antijen ekspresyonu
olmayan hücreleri (tümör hücresi, virüsle enfekte ya da stres altındaki hücreler) de öldürürler
(4). CD56, NK hücrelerini tanımada kullanılabilecek önemli bir markerdır. Son yapılan
çalıĢmalar 48 ayrı NK hücre alt tipinin varlığını göstermektedir ve bunlardan ancak birkaçının
görevleri bilinebilmektedir (5).
Ġnfeksiyon, kanser kontrolü ve fetal implantasyonda görevli, sitokinlerin yapımında
kritik role sahip, direkt sitotoksik etkili hücreler (3) olan NK hücrelerini, akut lenfoblastik
lösemili çocuklarda uygulanan yoğun kemoterapiler hem kantitatif, hem de kalitatif olarak
olumsuz etkilemektedir. Pek çok immün olayda kilit rolü olan NK hücrelerinin etkilenmesi,
akut lenfoblastik çocuklarda hem infeksiyonla, hem de kanserle savaĢı güçleĢtirecektir.
Amacımız kemoterapi almakta olan ve tedavisi kesilmiĢ akut lenfoblastik lösemili çocuklarda
immünitenin önemli elemanı NK hücrelerinde, kemoterapi ile oluĢan değiĢiklikleri hem
aktivite bazında hem de reseptör tayini ile çeĢitli alt gruplarının sayılarını saptayarak
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incelemektir. Bu sayede lösemilerin tedavisinde immünoterapi alternatifleri sunabilecek
gelecek çalıĢmalara da yol gösterebilmektir.

2.GENEL BĠLGĠLER
2.1. Tanım
Akut lösemiler normal myeloid ve lenfoid hematopoezin spesifik bir aĢamasında
duraklama ve klonal büyüme ile meydana gelen hastalık grubudur. Tüm çocukluk çağı
lösemilerinin %97‘sini oluĢturur. Kronik myeloid lösemiler ise tüm çocukluk çağı
lösemilerinin %3‘ünü oluĢturur (6). Lösemiler öncelikle akut ve kronik, daha sonra da lenfoid
ve myeloid olarak sınıflandırılmıĢtır. Ġlk kullanıldığında henüz etkin tedaviler yokken akut ve
kronik terimleri hastaların rölatif sağ kalım sürelerini ifade etmekteydi. Tedavideki
ilerlemelerle birlikte akut ve kronik kavramları yeni anlamlar kazanmıĢtır. Günümüzde akut
lösemi blast hücrelerinin hızlı prolifere olduğu lösemiler için kullanılırken, kronik lösemi
nispeten daha differansiye olup daha yavaĢ proliferasyon gösteren hücrelerden oluĢan
lösemiler için kullanılmaktadır. EriĢkin lösemilerinden farklı olarak çocukluk çağı
lösemilerinin çoğu akut lösemilerdir (7). Tablo 2.1‘de çocukluk çağı lösemileri
sınıflandırılmıĢtır.

Tablo 2.1. Çocukluk çağı lösemilerinde sınıflama(6)
Akut lösemiler (%97)


Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) % 75-80



Akut Miyeloid Lösemi (AML) % 15-20



Akut indiferansiye lösemi < % 0,5



Akut karıĢık hücreli lösemi

Kronik lösemiler(%3)


Philadelphia kromozomu pozitif miyeloid lösemi



Jüvenil miyelomonositik lösemi (JMML)

-2-

2.2.AKUT LENFOBLASTĠK LÖSEMĠ
2.2.1.

GiriĢ

Akut lenfoblastik lösemi çocukluk çağında görülen en sık kanser tipidir, tüm çocukluk
çağı kanserlerinin %30-35‘ini oluĢturur. Bundan 30 yıl kadar önce hastalık çocukların büyük
çoğunluğunda ölümcüldü (8). 1965 yılında ALL‘li çocukların %1‘inden azının uzun süre
hayatta kalması bekleniyordu (9); ancak günümüzde ALL‘li çocukların ve adölesanların
%80‘i tamamen iyileĢmektedir (10-12). Dahası lösemik relaps olan çocukların %20-30‘u uzun
süreli ikinci bir remisyon ve ikinci basamak tedaviler ile kür Ģansı elde etmektedir (13-14). Bu
geliĢmeye rağmen relaps olan ve lösemiden ölen ALL‘li çocuk sayısı halen yeni tanı konan
akut myeloid lösemili çocuk sayısını geçmektedir.

2.2.2.

Tarihçe

Velpeau 1827 yılında löseminin ilk bildirisini oluĢturan kiĢi olarak bilinmektedir.
Fransız hekim Alfred Velpeau ateĢ, halsizlik ve yaygın ağrı Ģikayetleri olan hastanın kanının
püyle(!) dolu olduğunu gözlemlemiĢ ve otopsisini yapmıĢtır. Normalde 90 g olan dalağını 4,5
kg olarak saptamıĢtır. Virchow, Bennett ve Craigie 1845 yılında bu durumu ayrı bir hastalık
olarak tanımlamıĢtır. Virchow 1847 yılında hastalığı lösemi (yunanca leukos beyaz, heima
kan) (resim 1)terimini kullanarak tanımlamıĢtır ve splenik ve lenfatik olarak ikiye ayırmıĢtır.
Ehrlich‘in boyama yöntemlerinin 1891 yılında ortaya çıkması lösemi subtiplerinin ileri
ayrımına neden olmuĢtur. Splenik ve myeloid lösemi kısa süre sonra aynı hastalık olarak
tanınmıĢtır. Lösemi 1913 yılında akut veya kronik, lenfatik veya myeloid olarak
sınıflandırılmıĢtır. Çocuklardaki ALL‘nin özellikle 1-5 yaĢ arasında daha yüksek olan
prevalansı 1917 yılında fark edilmiĢtir (15).
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Resim 2.1.(a)Akut lenfoblastik lösemi
hücreleri genellikle oldukça küçük, çok az
sitoplazmalıdır, homojen nükleer kromatini
ve göze çarpmayan nükleolusu mevcuttur.
(Wright-Giemsa, x1000).
(b)Bu şişede hiperlökositoz ile başvuran
ALL’li bir hastadan alınan ve lökoaferez
uygulanmış örnek bulunmaktadır ve lösemi
(beyaz kan) teriminin tanımını gösterir.
[Campana D, Pui C-H. Chapter 98: Acute
lymphoblastic leukaemia. In: Rich RR, et
al. (Eds). Clinical İmmünology
2nd ed. London: Harcourt International, in
press]

Löseminin farklı bir hastalık olduğu anlaĢıldıktan kısa süre sonra hekimler palyatif
tedavi amaçlı kimyasallar kullanmaya baĢlamıĢlardır. Ġlk geliĢme folik asidin lösemi
hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığına dair Farber‘ın gözlemi tarafından yönlendirilen folik
asit antimetabolitinin (aminopterin) kullanımıdır. Çarpıcı olarak çocuklarda ilk kez aylarca
süren klinik ve hematolojik tam remisyonlar gözlenmiĢtir. Aminopterin ile oluĢturulmuĢ
remisyonların

klinik

yayınından

bir

yıl

sonra

yeni

izole

edilmiĢ

ACTH‘nın

(adrenokortikotropik hormon) lösemi hastalarında hızlı ancak kısa remisyonları sağladığı
bildirilmiĢtir. Neredeyse eĢ zamanlı olarak Elion ve arkadaĢları pürin ve pirimidin sentezi ile
etkileĢen antimetabolitler sentezlemiĢlerdir. Bulguları merkaptopürin, 6-tioguanin ve
allopurinolün klinik kullanıma giriĢine neden olmuĢtur. 1950‘lerden 1960‘lara kadar pek çok
yeni antilösemik ilaç sunulmuĢtur. Pinkel ve meslekdaĢları tarafından 1962 yılında St.Jude
Çocuk AraĢtırma Hastanesi‘nde remisyon indüksiyonu, intensifikasyon veya konsolidasyon,
subklinik SSS (santral sinir sistemi) lösemisi için tedavi ve uzatılmıĢ idame tedavilerinden
oluĢan dört fazlı tam tedavi yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir. 1970‘lerin baĢlarında çocukların
%50‘ye yakını bu yenilikçi tedavi ile iyileĢtirilmiĢtir. Sonunda ALL klinik, genetik ve
immünolojik olarak heterojen hastalıkları tanımlayan geniĢ bir terim olarak kabul edilerek,
risk yönelimli tedaviler geliĢtirilmiĢtir (15).
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2.2.3.

Epidemiyoloji ve Patogenez

Çoğu ALL vakası çocuklarda meydana gelmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri‘nde
0-14 yaĢ arası insidansı 3-4/100000 ve 15 yaĢ üstü için bu oran 1/100000‘dir (16). Çocuklarda
ALL pik insidansı 2-5 yaĢ olmak üzere tüm akut lösemilerin %75‘ini (bu yaĢ grubunda tüm
kanserlerin %34‘ü) oluĢturur (17). Bu oran akut myeloid lösemi ve kronik lenfositik
lösemilerin daha sık olduğu eriĢkinlerde çok daha düĢüktür

(17,18). Ülkemizde akut

lenfoblastik lösemilerin 0-14 yaĢ arasında insidansı 41,4/1000000 olarak bildirilmektedir (1).
Tüm yaĢ gruplarında hafif bir erkek üstünlüğü ve beyaz çocuklarda belirgin bir insidans
yüksekliği bulunmaktadır (16). ALL temel olarak de novo bir hastalık olarak ortaya çıkar
ancak nadir vakalar ikincil neoplazilerdir (19). Bir grup genetik ve çevresel faktör ALL ile
iliĢkilendirilmiĢtir. Down sendromu, Bloom sendromu, nörofibromatozis tip I ve ataksi
telenjiektazi hastalarında sıklığı artmıĢtır (20).
ALL‘nin oluĢumuna neden olan olaylar halen bilinmemektedir ancak sonuçta lenfoid
homeostazından sorumlu genleri etkileyerek immatür öncül hücrelerin klonal çoğalmasına
neden olurlar. Bazı lösemilerin prenatal orijini eĢ zamanlı lösemi olan tek yumurta ikizlerinin
genetik çalıĢmalarında belirlenmiĢtir. Ayrıca lösemi spesifik füzyon gen sekansları da
neonatal spot kartlarında geçmiĢe dönük olarak bulunmuĢtur (örnek MLL-AF4, TEL-AML1)
(21). MLL-AF4 ve t(4;11) füzyon sekansı tek yumurta ikizlerinde yüksek konkordansa(%25100) ve çok kısa latent periyoda sahiptir (birkaç haftadan birkaç aya) ki bu da lökomogenez
için bu füzyonun yeterli olabildiğini veya en azından lösemi geliĢimine neden olabilecek
ikincil bir değiĢikliğe neden olabileceğini göstermektedir (22). Diğer lösemi tiplerinde
örneğin TEL-AML1 füzyon veya T hücre fenotiplide konkordans oranı düĢüktür, postnatal
latent periyod uzun ve değiĢkendir, klinik ve tedavi yanıtı tek yumurta ikizlerinde geniĢ
ölçüde farklılık gösterebilir. Bu özellik lösemik dönüĢüm için gerekli postnatal ikincil bir
moleküler olayın gerekli olduğunu düĢündürür (22). Monozigotik ikizlerin üç yaĢında eĢ
zamanlı identik TEL-AML1 füzyonu ile lösemi geliĢtirdiği fakat dizigotik (farklı genetik
yapıda) diğer eĢin füzyon sekansına sahip olmadığı ve lösemi geliĢtirmediği bir üçüz
gebelikten yakın zamanda elde edilen bilgiler yeni bakıĢ açıları kazanmamıza neden olmuĢtur
(23). Tek yumurta ikizleri füzyon transkriptine ek olarak normal yeniden düzenlenmemiĢ TEL
allelinin bağımsız ikinci bir delesyonuna sahiptiler ki bu da farklı belki de ek bir postnatal
olayı düĢündürmektedir. Dikkat çekici olarak TEL-AML1 füzyonu lenfoid hücrelerde
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apoptozis stimülatörleri tarafından indüklenebilmektedir (24) ve ateĢli normal çocukların
önemli bir oranının(%40) kanında saptanabilmiĢtir (25), bu da füzyon transkriptinin
kendiliğinden lösemi oluĢturmak için yeterli olmadığına dair kanıt oluĢturmaktadır.
ÇeĢitli epidemiyolojik araĢtırmalar 11q23 kromozom bandı üzerindeki MLL genini
ilgilendiren infant lösemiler üzerine yoğunlaĢmıĢtır (26), MLL yeniden düzenlemeleri ayrıca
topoizomeraz II inhibitörleri (temel olarak epipodofilotoksinler) ile tedaviden kısa süre sonra
ortaya çıkan terapi iliĢkili AML‘de de sıktır (27). Ġnfant ve topoizomeraz II inhibitör iliĢkili
lösemilerdeki moleküler genetik anormalliklerin benzerlikleri, topoizomeraz II‘yi inhibe eden
maddelere

transplasental

maruziyetin

lösemilerin

oluĢumunda

kritik

olabileceğini

düĢündürmektedir. Flavonoidler (yiyecek ve içecek), kinolon antibiyotikler, benzen
metabolitleri, kateĢinler ve östrojenler hem in vivo hem de in vitro topoizomeraz II‘yi inhibe
ederler, ve MLL yeniden düzenlenmeleri ile akut lösemiye yol açan mutasyonlara neden
olabilirler (26). Yakın zamanda vaka kontrollü bir çalıĢma DNA hasarlayan ilaçlar, bitkisel
ilaçlar ve annenin maruz kaldığı pestisitlere in utero maruziyetle MLL yeniden
düzenlenmelerinin olduğu infant lösemi geliĢimi arasında anlamlı iliĢkileri ortaya çıkardı (28).
AraĢtırmacılar
metabolizmasındaki

ayrıca
genetik

ksenobiyotik
çeĢitlilik

ve

(organizmaya
akut

lenfoblastik

yabancı
löseminin

kimyasallar)
geliĢimini

etkileyebilecek çevresel, diyetsel, maternal ve diğer eksternal faktörlerle etkileĢebilecek DNA
tamir yolları ve hücre siklusu kontrol noktası fonksiyonları üzerinde odaklandılar. Her ne
kadar araĢtırmaların sayısı az ve örneklem küçükse de sitokrom p450, NAD(P)H quinone,
oksidoredüktaz, glutatyon S-transferazlar, metilen tetrahidrofolat redüktaz, timidilat sentetaz,
serin hidroksimetil transferaz ve hücre siklusu inhibitörlerini kodlayan genlerdeki
polimorfizmle muhtemel nedensel iliĢkiyi destekleyecek bilgiler bulunmaktadır (29-34).
Devam eden moleküler epidemiyolojik çalıĢmalar çocuklardaki lökomogenezin altta
yatan mekanizmalarını daha fazla anlamamızı ve etkin önlemlerin geliĢtirilmesine neden
olacaktır (35).
Her ne kadar, fazla doğum tartılı olmanın çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde
bir risk faktörü olması üzerine çok sayıda yayınlanmıĢ yazı olması (36) nedeniyle ikna olsak
da hastalık için artmıĢ risk olduğu öne sürülen ebeveyn mesleği, annenin reprodüktif öyküsü,
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ebeveyn alkol veya sigara kullanımı, maternal diyet, prenatal vitamin kullanımı, pestisitlere
veya çözücülere maruziyet ve meskun mahallerde en yüksek seviyede güç frekanslı manyetik
alanlara (>0.3 veya 0.4 µT) maruz kalmanın dahil olduğu faktörlerin yer aldığı çeliĢkili ve
izole yayınlardan oluĢan geniĢ bir liste bulunmaktadır (37,38).
Çocukluk çağı ALL‘sinin geliĢiminin pik yaĢının 2-5 yaĢ olması, endüstrileĢen,
modern, zengin toplumlarda hastalığın prevalansının artması ve çocukluk çağı lösemi
vakalarının zaman zaman kümeleĢmesi (özellikle yeni kasabalarda) Ġngiliz araĢtırmacılar
tarafından oluĢturulmuĢ iki paralel infeksiyon temelli hipotezi ateĢlemiĢtir: Kinlen‘in
toplumun karıĢması hipotezi ve Greaves‘in gecikmiĢ infeksiyon hipotezi (Ģekil 1) (39,40).
Kinlen‘in hipotezi büyük boyutlarda Ģehirden kırsala toplumsal karıĢmaların (göçler vs ile)
infeksiyonların lokalize epidemisine neden olabileceğini (duyarlı ve enfekte kiĢilerin
karıĢması ile), böylelikle komplikasyon olarak küme halinde lösemi vakalarının
oluĢabileceğini öne sürer. Greaves‘in gecikmiĢ infeksiyon hipotezi minimal iki vuruĢ
hipotezine dayanmaktadır ve prenatal edinilmiĢ prelösemik klonu olan bazı duyarlı kiĢilerin
hijyenik bir ortamda yaĢadığı için sık görülen infeksiyonlara hayatın erken dönemlerinde az
yada hiç maruz kalmadıklarını ileri sürer. ArtmıĢ lenfoid proliferasyona uygun yaĢ
döneminde, sık görülen infeksiyon ajanlarıyla gecikmiĢ hastalık immün sistemin aberran
veya patolojik yanıtlar vermesine neden olur. Büyük kardeĢler varlığında veya erken yaĢta
kreĢe baĢlama ile bildirilen düĢük risk altta yatan infeksiyon teorisini desteklemektedir.
Doğum sırasının etkisi ile ilgili bulgular tutarlı olmasa da büyük çalıĢmalardan birinde bu etki
gözlenmiĢtir. KreĢe erken gitme ile lösemiden korunmanın kanıtları daha tutarlıdır (39).

2.2.3.2. Kromozomal translokasyonlar
Spesifik genleri aktive eden kromozomal translokasyonlar insan lösemilerinin,
özellikle de akut lenfoblastik löseminin tanımlayıcı karakteristik bir özelliğidir (41, 42). Yeni
tanı konmuĢ lösemilerle yapılan geniĢ vaka serilerindeki gen ekspresyon paternleri spesifik
kromozomal translokasyonların hastalığın özgün alt tiplerini belirlediğini kanıtlamıĢtır
(43,44). Çocuklardaki akut lenfoblastik löseminin en sık formu olan prekürsör B hücreli akut
lenfoblastik lösemi vakalarının yaklaĢık %25‘i t(12;21)(p13;q22) kromozomal translokasyonu
tarafından oluĢturulan TEL-AML1 füzyon genini taĢır (41). Böylelikle B hücre öncüllerinde
TEL-AML1 füzyon proteininin varlığı lösemik erken evre B hücre serisi geliĢimine neden
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olur. TEL-AML1 ile uyarılmıĢ kordon kanı hücrelerinin analizi, füzyon geninin prelösemik
hücrelere değiĢmiĢ kendi kendini yenileme ve canlı kalma özelliklerini vererek ilk vuruĢ (first
hit) mutasyonunu meydana getirdiğini ileri sürer(45).
T hücreli akut lenfoblatik lösemi vakalarının %50‘den fazlası normal T hücre
geliĢiminde rol oynayan bir transmembran reseptörünü kodlayan (46) NOTCH1‘i de içine alan
aktive edici mutasyonlara sahiptir (47).

2.2.3.3. ĠĢbirlikçi mutasyonlar
Her ne kadar kromozomal anormallikler akut lenfoblastik löseminin patogenezinin
ayırıcı özelliği olsa da kanıtlara göre aĢikar lösemiyi ortaya çıkarabilmek için baĢka genetik
lezyonlarla birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bunun birincil örneği her iki tümör
süpresörünü (p16INK4A ve p14ARF) kodlayan siklin bağımlı kinaz inhibitör 2A geninin
(CDKN2A) biallelik delesyonu veya epigenetik sessizleĢtirilmesidir. Bu genin inaktivasyonu
B prekürsör ve T hücreli ALL vakaların çoğunluğunda hem TP53 hem de retinoblastoma
yolaklarının nötralize edilmesi ile sonuçlanır (41). Ġki yüz kırk iki pediyatrik ALL vakasının
yüksek rezolüsyonlu tek nükleotid polimorfizm kullanılarak yapılan genom boyu analizinde B
prekürsör hücreli ALL vakalarının %40 kadarında B lenfosit geliĢiminin düzenleyicilerini
kodlayan genlerde delesyonlar, amplifikasyonlar, nokta mutasyonları ve diğer yapısal yeniden
düzenlemeler saptanmıĢtır (48). PAX5 geni vakaların neredeyse üçte birinde değiĢikliğe
uğrayarak somatik mutasyonun en sık hedefi olarak saptanmıĢtır. T hücreli akut lenfoblastik
lösemide aĢikar lösemiye neden olan en azından beĢ çok basamaklı mutasyonel yolaklar
tanımlanmıĢtır ve bazı vakalarda bu yolaklar beĢ veya daha fazla dokümente edilmiĢ genetik
lezyon gerektirmektedir (42,46,49).

2.2.4.

Klinik özellikler

ALL‘nin klinik prezentasyonu lenfoblastlar infiltrasyonunun neden olduğu kemik iliği
yetersizliğinin derecesi ve ekstramedüller organ infiltrasyonu ile belirlenmektedir. ALL‘li
çocukların üçte ikisi tanı anında hastalığın belirti ve semptomlarını dört haftadan daha az
süredir göstermektedir, bununla beraber birkaç aylık bir öykü de ayrıca ALL tanısı ile uyumlu
olabilir. Ġlk semptomlar genellikle non-spesifiktir ve letarji, geçmeyen bitkinlik, kemik ağrısı
veya iĢtah kaybıdır. Anemi, kanama ve infeksiyonlar gibi daha spesifik semptomlar kemik
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iliğini infiltre eden lenfoblastların sonucudur ve geriye kalan normal hematopoezi
engellemektedir (50). Çocukluk çağı ALL‘sinin belirti ve semptomları tablo 2.2‘de
özetlenmiĢtir.
Tablo 2.2 Akut lösemili çocuklarda belirti ve semptomlar(50)
Anemi belirtileri: letarji, yorgunluk, bitkinlik, çabuk yorulma, iĢtah kaybı
Ġnfeksiyonlara eğilim belirtileri: ateĢli hastalık
Kanamaya eğilim belirtileri: purpura, mukozal kanama, hematom ve morarma
Organ infiltrasyonu belirtileri: kemik ve eklem ağrısı, hepatomegali, splenomegali,
generalize lenf nodu büyümesi, mediastinal kitle ve sonrasında superior vena kava sendromu
Sistemik hastalık belirtileri: nedeni bilinmeyen ateĢ, kilo kaybı, gece terlemeleri

Öykü ve klinik ile bir kez lösemiden Ģüphelenildiğinde kan sayımının ve özellikle
periferik yaymanın değerlendirilmesi çoğu vakada hızlı tanıyı sağlar. Bununla birlikte normal
kan sayımı ve normal kan yayması ALL‘yi dıĢlamaz, bu nedenle ALL Ģüphesi varsa derhal
kemik iliği aspirasyonu yapılmalıdır. GeçmiĢte romatizmal prezentasyon gösteren pek çok
çocuk yanlıĢlıkla steroidlerle tedavi edilmiĢtir. Bu uygulama Ģimdilerde neyse ki altta yatan
hastalığı maskeleyip, geçici remisyona ve ilaç direncine neden olduğundan daha az yaygındır
(50).
ALL‘nin ayırıcı tanısında infeksiyonlar, nöroblastom gibi kemik iliğini tutan çocukluk
çağı maligniteleri, kollajen vasküler hastalıklar, ĠTP ve aplastik anemi gibi diğer hematolojik
hastalıklar yer almaktadır (50) (Tablo 2.3).
Tablo 2.3. ALL ayırıcı tanısında yer alan hastalıklar
Aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezlik sendromları (örn:Fanconi aplastik anemisi)
Romatolojik hastalıklar (Örn: Still hastalığı, ARA)
Osteomyelit
Farklı malignitelerin kemik iliğine yayılması (Nöroblastom, rabdomyosarkom)
Myeloproliferatif, myelodisplastik sendromlar
Viral ve diğer infeksiyonlar (Örn:infeksiyöz mononükleoz, CMV, Leishmania)
Lökomoid reaksiyon (difteri ve sepsis)
Ġdiyopatik trombositopenik purpura
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ALL asemptomatik çocukta rutin kan sayımı sırasında insidental bir bulgu olarak veya
özellikle hiperlökositozu olan T hücreli ALL‘li çocuklarda solunum sıkıntısı epizodu veya
hayatı tehdit eden kanama veya infeksiyon ile ortaya çıkabilir. Lenfadenopati genellikle
mevcuttur ve genellikle yüksek lökosit sayısı ile korelasyon gösterir (lenfomatöz özellik).
ALL‘li çocukların %30-60 kadarında tanı anında belirgin hepatomegali ve/veya splenomegali
mevcuttur. Hepatosplenomegali tanı anında yüksek lökosit sayısı ile iliĢkilidir. Her ne kadar
ALL temelde kemik iliği hastalığı olsa da diğer organlar da lösemik blastlar tarafından infiltre
edilebilirler. Ġnfiltrasyon lenfadenopati veya hepatosplenomegali gibi klinik olarak belirgin
olabilir ancak diğer organların lösemik infiltrasyonu gizli ve yalnızca tanısal görüntüleme
veya sitolojik değerlendirme ile saptanabilir olabilir (50). Matür B hücreli ALL‘li az sayıdaki
vaka baĢ ve boyun bölgesinde lenfadenopatinin cilt lezyonları veya gizli kemik lezyonları
gösterebilir (51).

2.2.4.1. Mediastinal bulgular
Sıklıkla timus içindeki ön mediastinal kitleler T-ALL‘li çocukların 2/3‘ünde mevcuttur
fakat diğer immünolojik subtiplerde oldukça nadirdir. Lösemik plevral effüzyonlar T-ALL
olan bazı çocuklarda mediastinal kitlelerle iliĢkili olabilir (52). Superior vena kava sendromu
ve ciddi solunum sıkıntısı medikal acillere neden olabilir. Ġndüksiyon kemoterapisi sırasında
bu çocuklar bariz tümör lizis sendromu geliĢtirebilirler.

2.2.4.2. Santral sinir sistemi bulguları
BOS‘da (beyin omurilik sıvısı) lenfoblastların bulunması ile tanımlanan aĢikar SSS
lösemisi immünolojik alt tiplerine göre değiĢmek üzere yeni tanılı ALL‘li çocukların %1,5 ile
%10‘unda bulunmaktadır. SSS lösemisi nispeten daha nadir olan matür B hücreli, T hücreli ve
yüksek lökosit sayılı lösemilerde daha sıktır. Tanıda SSS lösemisi olan çocuklar çoğunlukla
ense sertliğinin olmadığı artmıĢ intrakranyal basınç belirtileri gibi diffüz veya fokal nörolojik
belirtilerle kendilerini gösterebilirler. Kranyal sinir tutulumu genellikle III, IV, VI, ve VII.
kranyal sinirler olmak üzere dikkatli nörolojik muayenede kendini gösterebilir. Bazen VI. ve
VII. kranyal sinir paralizileri SSS hastalığının baĢka belirtisi olmadan oluĢur. SSS lösemisi
nadiren aĢırı kilo alımı ve davranıĢ değiĢikliklerine neden olan hipotalamik tutulumla ortaya
çıkar (53). Lösemik blastlar SSS‘ne hematojen yayılımla veya daha nadiren etkilenmiĢ
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kafatası kemiğindeki kemik iliğinin köprü venleri ile yüzeyel araknoide direkt yayılması ile
olabilir. SSS lösemisinin ilerlemesi ile blastlar sonunda derin araknoidi ve daha sonra pia/glial
membranı infiltre ederler ve en sonunda beyin parankimi tutulur. Ciddi kombine immün
yetersizliği olan fare modelinde, kafatasında, vertebral kemik iliğinde ve meninkslerde
histolojik olarak saptanabilen lösemik hücrelerin engraftmanı tüm diğer bölgelerin
engraftmanından önce olmuĢtur (54).
BaĢlangıçta SSS lösemisi olan çocukların çoğunda lösemik blastların varlığının
sonucu olarak SSS pleositozu mevcuttur. Blastlar sitosantrifüj ve May–Grünewald–Giemsa
boyaması kullanılarak saptanabilir. Lösemik blastları intratekal kemoterapiden sonra veya
SSS infeksiyonu sırasında görülebilen reaktif kan hücrelerinden ayırmak için dikkatli
morfolojik değerlendirme gereklidir.
SSS‘nin kan ile kontaminasyonu morfolojik değerlendirmeyi zor hatta imkansız kılar.
Tanı anında SSS lösemi insidansı kullanılan tanı kriterlerine göre önemli ölçüde değiĢiklik
gösterir (55). 1986 yılında Roma Uluslararası ÇalıĢma Grubu (Rome International Workshop)
serebromeningeal löseminin tanımı olarak sitosantrifüj preparatında ≥ 5 x 106/L blasttan
oluĢan lökosit sayısını önermiĢtir (56). Tanı anında BOS‘da az sayıda blast olmasının aĢikar
SSS lösemisi veya SSS relapsının geliĢimine neden olmadığını bazı araĢtırmacılar
bildirdilerse de (57) pek çok diğer çalıĢma az sayıda blast varlığında (<5 her büyük
büyütmede) ve lomber ponksiyonun tanı anında travmatik olduğu durumlarda lösemik
hücrelerin ekilmesi yoluyla SSS relapsı riskinin artmıĢ olduğunu göstermektedir (58). SSS
durum sınıflaması;
SSS-1:Blast hiç yok.
SSS-2:Lökosit sayısı <5x106/L Morfolojik olarak saptanabilen blastlarla
SSS-3:Lökosit sayısı ≥5x106/L Morfolojik olarak saptanabilen blastlarla ve/veya kranyal sinir
tutulumu (59) Ģeklindedir. Travmatik lomber ponksiyon durumunda veya SSS-2 grubu
tutulumda tedaviye iki intratekal uygulama eklenmektedir.

2.2.4.3. Genitoüriner bulgular
Sonografi veya dikkatli palpasyonla saptanan aĢikar testiküler hastalık ALL tanısı
sırasında nadirdir. Bununla birlikte lösemik blastlar tanı anında erkek çocukların %25 kadar
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çoğunda testis biyopsisi ile saptanmıĢtır (60). Gizli testiküler hastalık ihtimali testiküler
rekürrensin sıklıkla sistemik relapsı takip etmesi gerçeği ile birleĢince pek çok merkez idame
kemoterapisi sırasında ve bitiminden hemen önce rutin bilateral testiküler biyopsi yapılmasını
savunmuĢtur. Ancak bu uygulama son zamanlarda pek çok merkez tarafından terk edilmiĢtir
çünkü çalıĢmalar göstermiĢtir ki tanı anında, indüksiyondan sonra, idame sırasında veya
kemoterapi kesilmeden önce yapılan testiküler biyopsiler sıklıkla anlamlı oranda yalancı
negatiflikle iliĢkilidir ve sonradan geliĢebilecek testiküler bir relapsı doğru tahmin
edememektedir (61, 62, 63). Bu nedenle tedavinin sonunda gizli hastalık için rutin testiküler
biyopsiler artık önerilmemektedir. Gizli testiküler hastalık için transskrotal USG
(ultrasonografik görüntüleme) ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) kullanarak non
invazif görüntüleme değerlendirilmiĢ; ancak her iki teknik de yeterli duyarlılıkta
saptanmamıĢtır (64).
Klinik olarak aĢikar testiküler etkilenme genellikle tek taraflı ağrısız testis büyümesi
olarak ortaya çıkar. Tanı testiküler biyopsi ile konmalıdır. Testiküler lösemiden klinik olarak
Ģüphelenildiğinde bilateral testiküler biyopsi endikedir çünkü hastalık sıklıkla kontralateral
testisi de etkiler (65). Wedge biyopsi tercih edilen tanı tekniğidir çünkü bu iĢlemin örnekleme
hatası ile sonuçlanma ihtimali daha düĢüktür.
ALL için etkin kemoterapinin geliĢinden önce klinik olarak belirgin testis relapsı nadir
bir olaydı (66). Paradoksik olarak tedavinin iyileĢtirilmesi ve uzamıĢ sürvi ile testiküler
tutulum arttı. AĢikar testiküler relapsın 1970 ve 1980‘lerde insidansı her ne kadar gerçek oran
%10 olsa bile %16 kadar yüksek bildirilmiĢti (67). Daha güçlü tedavilerin ortaya çıkıĢı ile
testiküler relapsın insidansı %5 veya daha azına inmektedir (68,69).
Testiküler relaps geliĢme riski yüksek lökosit sayısı (>20000 /mm3), T hücreli hastalık,
belirgin lenfadenopati ve splenomegali veya belirgin trombositopeni (<30.000/mm3) de dahil
olmak üzere çok sayıda faktör ile iliĢkilendirilmiĢtir (70,71). AĢikar testis relapsının geliĢme
süresi 2 aydan birkaç yıla kadar değiĢkenlik gösterebilir (67,72,73).
Renal infiltrasyon oligüriye neden olabilir veya semptom vermeyebilir, sonografi veya
bilgisayarlı tomografide böbreklerin büyük görülmesi ile saptanabilir (50). Bir BFM
çalıĢmasında tedavi öncesi renal infiltrasyon insidansı %18 idi ancak günümüzde rasburikazın
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böyle vakalarda kullanımı ile diyalize nadiren ihtiyaç duyulmaktadır (74). Priapizm T-ALL‘li
ve hiperlökositoz/lökostaz sendromlu çocuklarda çok nadiren görülmektedir (75).

2.2.4.4. Ġskelet bulguları
ALL‘li çocukların %20-30 kadarı, topallama veya yürümeyi reddetmeye neden olan
özellikle alt ekstremitelerde olan ciddi ağrı ile baĢvurur. Bu çocukların neredeyse tamamı B
prekürsör hücreli ALL‘dir ve sıklıkla normal kan sayımı ve tanının gecikmesine neden olan
kanda lenfoblastların az yada hiç olmaması(alösemik lösemi) ile karĢımıza gelirler (76).
ALL‘li çocukların %20 kadarı metafizlerde transverse radyolüsen çizgiler, subperiostal yeni
kemik oluĢumu, primer kemik tümörlerini taklit eden osteolitik lezyonlar veya Langerhans
hücreli histiositozu taklit eden karakteristik radyografik kemik değiĢiklikleri ile karĢımıza
gelirler (77,78). Özellikle kalça ve dizin ostenekrozu ciddi kemik ağrısına neden olur ve
özellikle steroidlerle antilösemik tedavinin nadir bir komplikasyonudur (79).

2.2.4.5. Gastrointestinal bulgular
Akut lösemili çocuklarda oral kavitenin spesifik problemleri sıktır. Candida albicans
ile infeksiyon, peteĢi, kanama, diĢ eti kanaması, mukozal ülserasyonlar sıktır. Kanama dıĢkıda
makroskopik veya mikroskopik kan görülmesi ile löseminin en sık gastrointestinal belirtisidir
ve trombositopeni, DIC (dissemine intravasküler koagülasyon), lösemik hücrelerin
infiltrasyonu veya infeksiyon (örn: Candida…) nedeniyle oluĢabilir. Hassasiyetle birlikte olan
sağ alt kadran ağrısı, abdominal gerginlik, kusma ve sepsisden oluĢan karakteristik bir
sendrom (nötropenik tiflit veya nekrotizan enterokolit) yoğun kemoterapiye bağlı geliĢen
derin nötropenide sıklıkla görülür (80). Ciddi kanama veya nekrotizan pankreatit asparaginaz
tedavisi sırasında ALL‘li çocuklarda görülebilir ve tanısı zor konabilir. Ayırıcı tanıda
çocukluk çağının sık görülen apandisit, kolanjit ve invaginasyon gibi cerrahi sorunlarını
düĢünmek gerekir. Hastalar karaciğer infiltrasyonuna bağlı karaciğer enzim yüksekliği ve
nadiren ciddi hepatik disfonksiyon ile prezente olabilirler.

2.2.4.6. Göz bulguları
Dikkatli oftalmolojik değerlendirmede saptanan gizli göz bulguları yeni tanı alan
ALL‘li çocukların üçte bir kadarında bulunabilir (81). Gerçekte tüm oküler yapıların
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etkilendiği bulunmuĢtur (82). AĢikar lösemik infiltrasyon tanı anında sık değildir ve genellikle
daha çok lösemik relaps ile iliĢkilidir (83). Lösemik göz infiltrasyonu olan çocukların yaklaĢık
yarısı aĢikar SSS relapsı ile baĢvurur (84). Bu nedenle gözün, SSS ve testisler gibi ALL için
barınak bir alan olduğu ileri sürülmektedir (85). Bugünün yüksek doz kemoterapi ve SSS‘yi
hedef alan yoğun polikemoterapi protokolleri altında ALL‘de oküler belirtilerin insidansı SSS
ve testis belirtilerinin insidansında olduğu gibi geçmiĢten daha azdır (10, 86).

2.2.4.7. Kardiyopulmoner bulgular
Akciğerler ve kalbin lösemik infiltrasyonu nadirdir. Ancak bu bulguların varlığı yaĢamı
tehdit edici olabilir. T-ALL‘li çocukların 1/3‘ünde ekokardiyografi ile perikardiyal lösemik
effüzyonlar bulunur ve sıklıkla lösemik plevral effüzyon ve mediastinal kitle ile birliktelik
gösterir. Yüksek lökosit sayıları olan hastaların akciğerlerinin infiltrasyonu ve lökostaz ile
yaĢamı tehdit eden hiperlökositoz/lökostaz sendromu masif solunum sıkıntısına neden
olabilir. Çoklu kemoterapi sırasında lösemili çocuklarda pulmoner komplikasyonların hemen
hemen hepsinin infeksiyöz bir orijini vardır.
Lösemili çocuklarda ciddi kardiyomyopati ciddi septisemi, yüksek lökosit sayısı ve
lenfoblastların hızlı yıkımının olduğu metabolik bozukluklar sırasında görülebilir. Geç
kardiyomyopati antrasiklinler ile yoğun tedaviden sonra karĢımıza çıkabilir (87,88).

2.2.4.8. Cilt bulguları
Monositik lösemili çocuklara göre ALL‘li çocuklarda cilt bulguları nadiren görülür.
Bununla birlikte trombositopeniye bağlı cilt içine kanamalara sekonder ciltte lenfoblastlar
prolifere olabilir. Nadir görülen konjenital lösemide yenidoğanların %50‘sinde cilt
infiltrasyonu bildirilmiĢtir (89).

2.2.5.

Laboratuvar Bulguları

Kan sayımı: Ortadan ağıra kadar giden bir spektrumda anemi gözlenir. Normositik
normokrom eritrosit morfolojisi mevcuttur. Anemi ne kadar ağırsa löseminin süresi de o kadar
uzun demektir, yüksek hemoglobin seviyeleri daha hızlı çoğalan lösemiyi düĢündürür.
Lökosit sayısı artmıĢ, normal ya da azalmıĢ olabilir. Periferik yaymada blastlar lökopenili
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hastalarda az yada hiç olmayabilir. Lökosit sayısı 10000/mm3‘den çok olduğunda periferde
blastlar genellikle çoktur. Eozinofili ALL‘li çocuklarda sıklıkla görülür.

Hastaların

%92‘sinde trombosit sayıları normalin altındadır (6).
Kemik iliği: Genellikle %80-100 oranında blastlar tarafından iĢgal edilmiĢtir.
Megakaryositler genellikle yoktur. Lösemiden kemik iliği %5‘den fazla blast içerdiğinde
Ģüphelenilmelidir. Blastların ayırıcı özelliği diffüz dağılmıĢ nükleer kromatine, bir veya
birçok nukleolusa ve bazofilik bir stoplazmaya sahip göreceli olarak differansiye olmamıĢ
olmasıdır. Ayrıntılı hücre sınıflamalarına izin veren özel kemik iliği çalıĢmaları histokimya,
immün fenotipleme ve sitogenetiği içerir (6).
Göğüs röntgeni: T hücreli lösemide mediastinal kitleyi göstermede faydalıdır.
Kan biyokimyası: Elektrolitler, üre, ürik asit, karaciğer fonksiyon testleri
değerlendirilmelidir. Yüksek lösemik hücre yükü olan hastalarda sık görülen yüksek ürik asit
seviyeleri artmıĢ pürin anabolizma ve katabolizmasını gösterir. Hiperüriseminin major
komplikasyonu ürik asit nefropatisidir ve ardından gelen böbrek yetmezliğidir. Hiperkalsemi
kemik iliğinin infiltrasyonundan meydana gelebilir. Hücre yıkımından kaynaklanan artmıĢ
fosfor düzeyleri hipokalsemiyi tetikleyebilir (90).
BOS: Hücre yapısı ve biyokimyasına bakılarak SSS tutulumu belirlenmelidir.
Koagülasyon profili:Koagülasyon anormallikleri oluĢabilir ancak genellikle hastalığın
bir özelliği değildir. Tanıda veya terapinin erken aĢamalarında koagülopatiler oluĢsa da
lösemiden çok genellikle terapi (L-asparaginaz) veya beraberindeki infeksiyon ile iliĢkilidir
(90).
Kardiyak fonksiyonlar, infeksiyöz hastalık profili tanı anında değerlendirilmesi
gereken diğer laboratuar incelemeleridir (6).
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2.2.6.

Tanı ve hücre klasifikasyonu

Akut lösemi morfolojik, sitokimyasal, immünolojik, sitogenetik ve moleküler
karakteristiklere göre sınıflandırılabilir.

2.2.6.1. Morfolojik Sınıflandırma
Hücre boyutu, nukleus-stoplazma oranı, nükleus Ģekli, nukleolusun sayısı ve
belirginliği, bir boyama ajanı ile stoplazmik boyanmanın yoğunluğu ve doğası, stoplazmik
granüllerin varlığı, stoplazmik vakuollerin belirginliği ve nükleer kromatinin karakteri gibi
kriterleri kullanarak ALL hücrelerini morfolojik olarak sınıflandırmak için çeĢitli çabalar
gösterildi (91, 92). Bu çabaların çoğu baĢarısızlıkla sonuçlandı çünkü teknik olarak ya
yapması zordu ya da anlamlı klinik korelasyondan yoksundu (93, 94). Bununla birlikte
Fransız-Amerikalı-Britanyalı (FAB) Kooperatif ÇalıĢma Grubu tarafından öne sürülen bir
sistem kabul edildi (95, 96). FAB sistemi lenfoblastları üç gruba ayırmaktadır (Tablo 2.4). L1
lenfoblastları genellikle daha küçük, çok az stoplazmalı ve belirsiz nukleolusludur. L2
çeĢidinin hücreleri daha büyüktür ve boyutta ciddi heterojenlik vardır, nukleolus belirgindir
ve daha bol stoplazmalıdır. L3 tipli lenfoblastlar derin stoplazmik bazofilileri ile dikkat
çekmektedir, büyüktür, belirgin stoplazmik vakuolleri vardır ve morfolojik olarak Burkitt
lenfoma hücreleri ile eĢ görünümlüdür.
ALL‘li çocukların %85 kadarı belirgin L1 morfolojisi, %14 kadarı L2, %1 kadarı L3
morfolojisi gösterir (97). L3 tipinin lenfoblastları hücre yüzey immünglobulini ve diğer
karakteristik B hücre markerlarını taĢır. Bununla birlikte FAB L1 ve L2 morfolojik tipleri ve
immünolojik hücre yüzey markerları arasında hiç bariz bir korelasyon yoktur (98,99). Her ne
kadar FAB sınıflandırmasına farklı yaklaĢımların varlığı, çalıĢmalar arası kıyaslamayı
zorlaĢtırsa da, bir grup bireysel çalıĢma FAB sınıflanmasının prognostik değeri olduğunu
göstermiĢtir (100,101,102).
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Tablo 2.4. Akut lenfoblastik lösemilerde FAB sınıflaması (6)
Hücresel özellikler§

L1

Hücre büyüklüğü

Büyük, farklı
Büyüklükte
DeğiĢken, heterojen

Büyük, heterojen

Çekirdek kromatin

Küçük hücreler
çoğunlukta
Homojen

Çekirdek Ģekli

Düzgün bazen çentikli

Düzensiz genelde
çentikli

Düzgün oval veya
Yuvarlak

Çekirdekçik

Görülmez veya
küçük belirsiz

Bir veya birden
fazla, büyük

Bir veya birden
fazla, veziküler

Sitoplazma

Ġnce

Büyük

Sitoplazmik bazofil

Az veya orta nadiren
koyu
DeğiĢken

DeğiĢken genellikle
büyük
DeğiĢken bazen koyu
DeğiĢken

Genellikle belirgin

Sitoplazmada

L2

L3*

Ġnce noktalanma
tarzında

Çok koyu

vakuoller

§ Her parametre için lösemik hücrelerin %10‘u genel özellikleri taĢımayabilir
* L3 tipi morfolojik olarak tanımlanıp spesifik özellik gösteren tek gruptur; hücre membranında yüzey IgM
reseptörü taĢırlar

2.2.6.2. Sitokimyasal sınıflandırma
Sitokimyasal boyalar ALL‘nin klinik ve immünolojik alt grupları arasında ayırım
yapma yeteneklerine göre araĢtırılmıĢlardır. PAS, asit fosfataz, β-glukuronidaz, a-naftil asetat
esteraz reaksiyonları değerlendirilmiĢtir (tablo 2.5) (103-107). Her ne kadar bazı
korelasyonlar güçlü görünse de (örn:güçlü fokal paranükleer asit fosfataz aktivitesi T hücreli
hastalıkta daha sık gibi görülmektedir) bu bilginin pratik kullanımı sınırlıdır ve
FACS(Fluorescence Activated Cell Sorting) ile immünfenotipleme gibi daha sofistike
immünolojik teknikler tarafından gölgede bırakılmıĢtır. Mevcut immünolojik veya moleküler
metodlarla kesin olarak sınıflandırılamayan nadir akut lösemi vakalarında platelet peroksidaz
veya myeloperoksidazın ultrastrüktürel saptanması hastalığın myeloid veya megakaryositik
doğasını tanımlamada yararlı olabilmektedir (108).
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Tablo 2.5. Akut lösemilerin sitokimyasal özellikleri
Sitokimyasal özellikler

Akut lenfoblastik lösemi

Akut myeloid lösemi

Kaba granüller veya

Negatif veya diffüz

bloklar halinde

pozitif

Enzimatik olmayan
PAS

değiĢken sayıda
hücrede pozitif
Sudan Black

Negatif

Pozitif

Peroksidaz

Negatif

Pozitif

Alkali fosfataz

Normal

DüĢük

Negatif

Pozitif

Naphthol AS-D acetate

Negatif veya zayıf pozitif

Pozitif

a-Naphthyl acetate

Negatif

Negatif

T-ALL‘de pozitif

Negatif

Enzimatik

Esterazlar
Naphthol AS-D
chloroacetate

Asit fosfataz

2.2.6.3. Ġmmünolojik sınıflandırma
Lösemik lenfoblastlar spesifik morfolojik ve sitokimyasal özelliklerden yoksun
olduklarından immünfenotipleme tanısal değerlendirmenin temelidir. Lösemi tanısını koymak
ve

immünolojik

subklonlar

arasında

ayrım

yapabilmek

için

bir

antikor

paneli

kullanılmaktadır. Bu panel en azından soya spesifik bir marker içermelidir örneğin B hücre
serisi için CD19, T hücre serisi için CD7 ve myeloid hücreler için CD13 veya CD33
içermelidir. Ek olarak erken pre-B hücreli köken için sitoplazmik CD79a‘nın, T hücreli köken
için stoplazmik CD3‘ün kullanımı net olmayan immünfenotipleri ayırt etmede yardımcı
olabilir (6). Her ne kadar ALL, B serisi (erken pre-B, pre-B, geçiĢ pre-B, matür B) veya T
serisi (erken, orta, geç timosit) yolaklarında bilinen normal matürasyon basamaklarına göre alt
gruplara ayrılabilirse de terapötik önem açısından farklılık sadece T hücreli, matür B hücreli
ve diğer B hücreli (B hücreli prekürsör) immünfenotipler arasındadır (109). ALL‘nin altı
immünolojik alt tipi ve onların klinik özellikleri tablo 2.6‘da sunulmuĢtur. Bazı çalıĢmalarda
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B hücreli prekürsör ALL vakaları CD10 pozitif (Common ALL diye adlandırılan) ve CD10
negatif olarak iki gruba ayrılırken, T hücreli seri ise pre-T(pro-T) ve matür T hücreli lösemi
olarak ayrılır (110, 111). Prognostik önemlerine rağmen bu kategoriler tedavi seçiminde
kullanılmamıĢtır.
Tablo 2.6. Ġmmünolojik alt tipe göre klinik özellikler
Çocukluk çağı

ĠliĢkili özellikler

Alt tip

Tipik markerlar

B hücreli prekürsör
Pre pre B

CD19+, CD22+, CD79a+, sIg±,
yIgµ-, HLA-DR+
CD10-

%5

Yüksek lökosit sayısı
Tanıda SSS lösemisi,
Psödoploidi, MLL gen
yeniden
düzenlemeleri,
kötü prognoz

Erken pre B

CD10+

%63

1-9 yaĢ grubu, düĢük
lökosit sayısı, hiperploidi

Pre B

CD10±, sIg+

%16

Yüksek lökosit sayısı,
Psödoploidi, siyah ırk

B hücreli

CD19+, CD22+, CD79a+, sIg+,
yIgµ+, sIgκ+ veya sIgλ+

%3

Erkek predominansı,
tanıda SSS lösemisi,
abdominal kitle, renal
tutulum

T hücre serisi
T hücreli

CD7+, sCD3+
CD2+, CD1±, CD4±, CD8±, HLA-DR-,
TdT ±

%12

Erkek predominansı,
hiperlökositoz,
ekstra
medüller hastalık

%1

Erkek predominansı,
Hiperlökositoz,
ekstramedüller hastalık,
kötü prognoz

Pre-T hücreli

CD2-, CD1-, CD4-, CD8-, HLA-DR±,
TdT+

sCD3, stoplazmik CD3; sIg, stoplazmik immünglobulin; yIg, yüzey immünglobulin; TdT, terminal deoxynucleotidyl transferase

2.2.6.4. Sitogenetik ve moleküler sınıflandırma
Lösemide gözlenen sitogenetik anormalliklerin biyolojik ve prognostik önemi vardır.
Lösemi sitogenetiğinin öneminin anlaĢılması, lökomogenezin çeĢitli mekanizmalarını
anlamak için moleküler metodların kullanılması ile sonuçlanmıĢtır. Prognostik öneme sahip
spesifik sitogenetik anormallikler tablo 2.7‘de gösterilmiĢtir (6).
Ġki ploidi grubunun (hiperploidi >50 kromozom ve hipoploidi <45 kromozom)

klinikle

iliĢkisi vardır. Hiperploidi çocukluk çağı vakalarının yaklaĢık %25‘inde görülür ve
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metotreksat ve onun poliglutamatlarının artmıĢ hücresel birikmesi, terapötik antimetabolitlere
artmıĢ duyarlılık ve bu hücrelerin apoptozise girme eğiliminde artıĢın sonucunda iyi prognoz
ile iliĢkilidir (112-114). Tersine hipoploidi istisnai olarak kötü prognoz ile iliĢkilidir (115118). Hücresel DNA içeriğinin flow sitometrik olarak değerlendirilmesi sitogenetik analize
faydalı bir yardımcıdır çünkü otomatik, hızlı ve pahalı olmayan bir yöntemdir ve ölçümleri
hücre popülasyonunun mitotik indeksinden etkilenmez, sonuçlar neredeyse tüm vakalardan
alınabilir.

Tablo 2.7. ALL‘de kromozomal anormalliklerin prognostik önemi
Kromozomal anormallikler

5 yıllık olaysız sağ kalım (güven seviyesi)

Hipeploidi
>50 kromozom

%80 (%65–90)

47–50 kromozom

%90 (%50–98)

Triploidiye yakın, 66–73 kromozom

Bilinmiyor, muhtemelen iyi

Tetraploidiye yakın, 82–94 kromozom

Bilinmiyor, muhtemelen <%60

(klinik özellikleri: daha sık T-ALL;
L2 morfolojisi; bir veya daha fazla myeloid
antijenin ekspresyonu)
Normal diploid, 46 kromozom

%80 (%65–90)

Hipoploidi, <46 kromozom

%71(%55–85)

Pseudodiploid

%73(%55–85)

t(1;19)

%53

t(4;11)

%45

t(9;22)

%14

En önemli tranlokasyonlar ve klinikle iliĢkileri aĢağıdaki gibidir;
1.TEL-AML1 füzyon geni t(12;21)(p13q;q22).t(12;21) standart sitogenetikle vakaların
%1‘inden azında saptanırken, moleküler teknikler kullanılarak pre-B vakalarının %25‘inde
saptanır. Bu translokasyon mükemmel bir prognozla iliĢkildir.
2. BCR-ABL füzyon geni t(9;22)(q34;q11). t(9;22) pediatrik ALL vakalarının yalnızca %35‘inde meydana gelir. Bu eriĢkin ALL‘de tam terstir, eriĢkinlerde bu translokasyon vakaların
%25‘inde ve KML vakalarının %95‘inde mevcuttur. Pediatrik BCR-ABL pozitif ALL‘de,
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BCR kırılma noktası 190-kb protein(p190) üretir, KML‘de ise farklı bir protein p210
genellikle üretilir. Pediyatrik ALL‘de t(9;22) genellikle büyük yaĢ ve tanı anında yüksek
lökosit sayısı ile iliĢkilidir.
3. E2A-PBX1 füzyon geni t(1;19)(q23;p13.3). t(1;19) tanı anında sıklıkla yüksek lökosit sayısı
ile iliĢkilidir ve pre-B stoplazmik Ig pozitif fenotipli vakaların %25 kadarında mevcuttur. Bu
alt tipte yoğun tedavi gerekmektedir.
4.Kromozom band 11q23‘deki MLL gen düzenlemeleri infantlardaki ALL vakalarının %80
kadarını, daha büyük çocuklardaki ALL vakalarının %3 kadarını ve topoizomeraz II
inhibitörünü ilgilendiren sekonder AML vakalarının %85‘ini etkiler. Bu tranlokasyon yoğun
tedaviye rağmen %20‘den daha az sağ kalım ile çok kötü prognoz taĢır.
5.B hücreli ALL translokasyonları 8q24 kromozomu üzerinde MYC genlerini ilgilendirir. B
ALL vakalarının %80 kadarı t(8;14)(q24;q32) taĢır, geri kalan vakalar ise t(2;8)(p12;q24)
veya t(8;22)(q24;q11) içerir. Tüm bu translokasyonlar MYC ekspresyonunu bozarlar ve
Burkitt lenfoma tedavisinde kullanılan ajanlarla yoğun olarak tedavi edilmeleri gerekir (6).

2.2.7.

Gelecekte ALL sınıflandırması

ALL sınıflandırmasının geleceğini ilgilendiren iki yön bulunmaktadır. Bunlardan ilki
DNA mikroassay teknolojisidir. Bu Ģekilde gen ekspresyon profili oluĢturmak biyolojik ve
prognoz olarak farklı ALL alt gruplarını tanımlamak için kullanılabilir, lökomogenezden
sorumlu genler tanımlanabilir ve hedeflenmiĢ tedavinin geliĢtirilebileceği genler belirlenebilir.
Ġkincisi de konak farmakogenomiğidir. Ġlaç metabolize eden enzimleri kodlayan genler için
gen polimorfizmleri kemoterapinin etkinliği veya toksisitesini etkileyebilir. Örneğin;
a. Merkaptopürini

inaktivasyonunu

katalize

eden

Thiopurine

metiltransferaz(TPMT)‘daki gen polimorfizmi. Toplumun %10‘nu en azından
bir varyant alel taĢır. Bu merkaptopürinin aktif metabolitlerinin yüksek
seviyelerde olması ile sonuçlanır. Bu hastalar özellikle homozigot olanlar yan
etkiler açısından yüksek risklidir ve 6-merkaptopürin dozlarında ciddi
azalmaya ihtiyaç duyarlar.
b. Metotreksatın hedefi olan timidilat sentetaz için gen polimorfizmi artmıĢ enzim
ekspresyonu ve ALL‘de kötü prognoz ile iliĢkilidir(6).
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2.2.8.

Prognostik faktörler

YaĢları 1 ve 9 arasında ve baĢlangıç lökosit sayısı <50000/mm3 olan pre-B ALL
vakalarının 2/3‘ünü kapsayan hastaların dört yıllık olaysız sağ kalımı %80‘dir. Kalan yüksek
riskli hastaların dört yıllık olaysız sağ kalımı %65‘dir (6). ÇeĢitli uluslar arası çalıĢmalarda
saptanan beĢ yıllık olaysız sağ kalım tablo 2.8‘de sunulmuĢtur.
Tablo 2.8.Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde uluslararası çalıĢmaların sonuçları (35)
5 YILLIK OLAYSIZ SAĞ KALIM *
ÇALIġMA

YIL

YAġ HASTA TÜM(%)
SAYISI

STANDART

YÜKSEK

(B-ALL) (%)

(B-ALL) (%)

T-ALL(%)

AIEOP-91

1991–1995

≤15

1194

70.8 ± 1.3

79.9 ± 1.5

61.5 ± 2.9

40.4 ± 4.1

BFM-90

1990–1995

≤18

2178

78.0 ± 0.9

87.4 ± 1.0

66.3 ± 2.1

61.1 ± 2.9

BFM-05

1995–1999

≤18

2012

79.0 ± 1.0

MD

MD

MD

CCG-1800

1989–1995

≤21

5121

75 ± 1

80 ± 1

67 ± 2

73 ± 2

COALL-CLCG-92

1992–1997

≤18

538

76.9 ± 1.9

82.1 ± 2.4

75.7 ± 3.9

71.2 ± 5.1

DCLSG-8

1991–1996

≤18

467

73 ± 2

79 ± 2

67 ± 5

71 ± 6

DFCI-91-01

1991–1995

≤18

377

83 ± 2

85 ± 2

82 ± 4

79 ± 8

EORTC-58881

1989–1998

≤18

2065

70.9 ± 1.1

78.4 ± 1.3

57.3 ± 2.4

64.4 ± 2.9

NOPHO-92

1992–1998

≤15

1143

77.6 ± 1.4

85.2 ± 1.5

67.9 ± 3.3

61.3 ± 4.9

POG

1986–1994

≤21

3828

70.9 ± 0.8

77.4 ± 0.9

55.3 ± 1.6

51.0 ± 2.4

SJCRH-13B

1994–1998

≤18

247

80.8 ± 2.6

87.3 ± 3.2

76.7 ± 4.6

71.9 ± 6.8

TCCSG-L92-13

1992–1995

≤15

347

63.4 ± 2.7

67.8 ± 3.4

56.7 ± 5.4

59.3 ± 8.6

UKALL-XI

1990–1997

≤15

2090

63 ± 1.1

74 ± 2.2

59 ± 4.1

51 ± 3.5

*

Standard risk grubu 1–9 yaĢlarında, lökosit sayısı < 50 x 109/L olan çocuklar; yüksek riskli çocuklar infantlar dıĢındaki tüm diğerleri.

AIEOP, Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica; BFM, Berlin-Frankfurt-Münster ALL Study Group; CCG, Children‘s
Cancer Group; COALL, Cooperative ALL Study Group; DCLSG, Dutch Childhood Leukemia Study Group; DFCI, Dana Farber Cancer
Institute ALL consortium; EORTC-CLCG, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Children‘s Leukaemia
Cooperative Study Group; NOPHO, Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology; POG, Pediatric Oncology Group; SJCRH, St
Jude Children‘s Research Hospital; TCCSG, Tokyo Children‘s Cancer Study Group; UKALL, UK Medical Research Council Working Party
on Childhood Leukaemia;MD, Mevcut Değil.
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1. YaĢ: Bir yaĢın altında ve 10 yaĢtan büyük çocuklar >1 yaĢ ve <10 yaĢ çocuklardan
daha kötü prognoza sahiptir. Bir yaĢ altı çocuklar en kötü prognozludur.
2. Lökosit sayısı: Lökosit sayısı yüksek olan çocuklar kötü prognozludur.
3. Ġmmünfenotip: Erken pre-B hücreli ALL en iyi prognozludur. Matür T hücreli ALL
tanı anında büyük yaĢ ve yüksek lökosit sayısı ile iliĢkisine bağlı olarak daha kötü
prognozludur. Matür B hücreli ALL önceleri erken relaps ve SSS tutulumu ile kötü
prognozlu idi ancak yeni agresif tedaviler prognozu iyileĢtirdi.
4. DNA indeksi: Elli kromozomdan fazla, >1.16 hiperploid ALL, artmıĢ apoptoz ve
kemoterapötik ajanlara artmıĢ duyarlılığa bağlı iyi prognoz ile iliĢkilendirilmiĢtir.
5. Sitogenetik: Kromozom 4, 10, 17‘nin trizomilerinin kombinasyonları çok düĢük tedavi
baĢarısızlığı ve iyi prognozla iliĢkilendirilmiĢtir. 11q23 üzerindeki MLL yeniden
düzenlenmelerini içeren translokasyonlar daha kötü prognozla iliĢkilendirilmiĢtir.
Philadelphia kromozomlu t(9;22)(q34;q11) ALL tedavi etmesi en zor ve kötü
prognozlu olandır. Hipoploid ALL ayrıca kötü prognozla iliĢkilidir.
6. SSS hastalığı: Tanı anında SSS hastalığının varlığı SSS ıĢınlaması ve ek intratekaller
ile tedavinin güçlendirilmesine rağmen kötü prognostik öneme sahiptir.
7. Ġndüksiyon tedavisine erken yanıt: Ġndüksiyon tedavisinin sonunda remisyonda
olmayan hastalar çok kötü prognozludur (6).

2.2.9.

Tedaviye yanıt

Tedaviye yanıt lösemik hücrenin biyolojik özellikleri (intrensek ilaç duyarlılığı),
konağın farmakodinamik ve farmakogenomik özellikleri, verilen tedaviler ve tedavi uyumu
ile bütün olarak belirlenir. Remisyon indüksiyon terapisinin erken dönemlerindeki lösemik
hücre klonunun azalma derecesinin, biyolojik ve klinik özelliklerle tanımlanmıĢ düĢük riskli
vakalarda bile, (119) bağımsız prognostik önemi vardır (35,120, 121-124). Bununla birlikte
tedavi yanıtını değerlendirmek için geleneksel olarak kullanılan morfoloji temelli metodlar bu
hücresel küçülmeyi güvenilir olarak ölçmek için ne yeteri kadar kesin ne de hassastır
(35,125). Morfolojik belirlemelerden en az 100 kat daha duyarlı olan moleküler ve flowsitometrik metodlar Ģimdi minimal rezidüel löseminin çok düĢük seviyelerde (<%0.01)
saptanmasına olanak sağlar, böylelikle relaps riski çok düĢük veya yüksek olan hastalar
belirlenebilir (35,120,121-125). Aslında remisyon indüksiyon tedavisinin 4-6 haftasının
sonunda %1 veya daha fazla lösemik hücresi olan hastalar kabul edilen morfolojik standart
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(≥%5 lösemik hücre) ile klinik remisyona ulaĢmayı baĢaramayanlar kadar kötü
prognozludurlar oysa ki moleküler veya immünolojik remisyonu baĢaranların (<%0.01
lösemik hücreler) mükemmel prognozu vardır (35,120).
EriĢkinlerdeki bir çalıĢmanın bulguları minimal rezidüel löseminin takip edilmesinin
yaklaĢmakta olan bir relapsın erken saptanması ve böylelikle erken tedavi ile araya girmek
için kullanılabileceğini göstermiĢtir (126).
Rezidüel lösemik T hücreleri terminal deoksinükleotidil transferaz ve stoplazmik CD3
pozitifliği ile kolayca saptanabilir. B prekürsör hücreli ALL‘de minimal rezidüel lösemiyi
saptamak için basit ve pahalı olmayan bir test geliĢtirilmiĢtir (127). Normal, immatür, CD19+
B hücreli progenitörler (CD10, CD34 veya her ikisini de eksprese ederler) kortikosteroidlere
ve diğer antilösemik ilaçlara mükemmel bir biçimde duyarlıdırlar ve remisyon indüksiyon
terapisinin iki haftasından sonra kemik iliğinde tutarlı bir biçimde saptanamayacak
düzeylerdedir. Bu yüzden remisyon indüksiyon terapisinin iki haftasından sonra bu
immünfenotipli her hücre minimal rezidüel lösemiyi ifade eder (127).

2.2.10. Tedavi
Kısa süreli yoğun kemoterapi (yüksek doz Mtx, ARA-C, siklofosfamid içeren) ile
tedavi edilen matür B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastaları haricinde (128-130) akut
lenfoblastik löseminin tedavisi tipik olarak remisyon indüksiyonu fazı, konsolidasyon fazı ve
rezidüel hastalığı yok etmek için idame tedavisinden oluĢur. Tedavi ayrıca SSS‘de sekestre
olmuĢ lösemik hücrelere bağlı geliĢebilecek relapsı önlemek için klinik seyrin erken
aĢamalarında SSS‘ye yönlendirilmiĢtir (120).

2.2.10.1. Remisyon indüksiyonu fazı
Remisyon indüksiyonu tedavisinin hedefi baĢlangıçtaki lösemik hücre yükünün
%99‘undan fazlasını eradike etmektir ve normal hematopoez ve sağlıklı performans
durumuna dönüĢü sağlamaktır. Bu yaklaĢım tipik olarak bir glikokortikoid, vinkristin ve en
azından üçüncü bir ilacı içerir. Üç ilaçlı indüksiyon rejimi, çoğu standart risk hasta için
güçlendirilmiĢ postremisyon tedavisi alacakları düĢünüldüğünde yeterlidir. Yüksek riskli veya
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çok yüksek riskli ALL‘li çocuklar ve tüm eriĢkin vakalar remisyon indüksiyonu için dört ilaçlı
rejimlerle tedavi edilirler.

2.2.10.2. Konsolidasyon (intensifikasyon) fazı
Normal hematopoez ve vücut fonksiyonunu kazanmayla birlikte intensifikasyon
tedavisi genellikle ilaç dirençli rezidüel lösemi hücrelerini eradike etmek ve böylelikle relaps
riskini azaltmak için kullanılır. Örneğin TEL-AML1 pozitif hastaların kortikosteroidler,
vinkristin

ve

asparaginazdan

oluĢan

post-remisyon

kemoterapisini

içeren

klinik

çalıĢmalarında iyi bir prognozu vardır (131,132). Her ne kadar bu tedavi fazının önemi
nadiren tartıĢılsa da tedavi süresi ve en iyi tedavi rejimleri hakkında konsensus yok denecek
kadar azdır. Sıklıkla kullanılan stratejiler yüksek doz metotreksat ve merkaptopurini içerir,
reindüksiyon tedavisi baĢlangıçta kullanılan ilaçlarla yapılır, 20-30 hafta süre ile vinkristin,
kortikosteroid ve yüksek doz asparaginaz‘ın sık tekrarlayan pulse tedavileri uygulanır
(120,133,134). GüçlendirilmiĢ rejim ise reindüksiyon tedavisi ve myelosüpresyon
dönemlerinde vinkristin, asparaginaz ve intravenöz metotreksat içerir.
Metotreksatın en iyi dozu kiĢinin farmakogenetik ve farmakokinetik değiĢkenlerine ve
lösemik hücre genotipine bağlıdır. Metotreksatın 1-2 g/m2 dozu, standart risk ALL‘li çoğu
hasta için yeterlidir ancak yüksek dozdan, 5 g/m2 dozundan T hücreli veya yüksek riskli B
prekürsör

hücreli

hastalığı

olan

kiĢiler

fayda

görebilir

(135,136).

Metotreksat

poliglutamatlarının TEL-AML1 veya E2A-PBX1 füzyonu olan blast hücrelerinde oldukça az
birikmesi bu genotiplerdeki hastaların ayrıca yüksek doz metotreksat seviyelerinden de fayda
görebileceğini düĢündürür (137). Bununla birlikte ALL hastaları için metotreksatın mega
dozları (örn: 33.6 g/m2) gerekli görülmemektedir (138). Lökovorin ile kurtarma her ne kadar
yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra gerekli olsa da çok erken veya çok yüksek
verilmemelidir çünkü metotreksatın antilösemik etkileri ile etkileĢebilir (136, 138, 139).

2.2.10.3. Ġdame fazı
Akut lenfoblastik lösemili hastalar anlaĢılması zor sebeplerden dolayı relapsı önlemek
veya önüne geçmek için idame tedavisine ihtiyaç duyarlar. Her ne kadar çocukluk çağı
vakalarının 2/3‘ü baĢarılı bir Ģekilde tedavinin yalnızca on iki ayı ile kür elde edebilirken,
prospektif olarak herhangi bir kesinlikle tanımlanamazlar (140). Bundan dolayı tüm hastalar
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2-2,5 yıl tedavi alırlar. Günlük merkaptopürin ve her hafta metotreksat idame rejimlerinin bel
kemiğini oluĢturur. Pek çok araĢtırıcı idame fazı sırasında yeterli doz yoğunluğunu sağlamak
için ilaç dozlarının lökosit sayısı 3x109/L altında ve nötrofil sayılarının 0.5 ve 1.5x109/L
arasında kalacak Ģekilde ayarlanmasını savunur (120).
Model sistemlerinde tiyoguanin merkaptopürinden daha potent olduğundan, BOS‘ta ve
hücrelerde tiyoguanin nüklotidleri yüksek konsantrasyonlara ulaĢtığından (141) pek çok
randomize kontrollü çalıĢma, bu iki ilacın etkinliğini kıyaslamak için yapılmıĢtır (142-144).
Tiyoguanin 40 mg/m2 veya daha fazla günlük dozda verildiğinde merkaptopurine göre daha
üstün antilösemik yanıtlar oluĢturmuĢtur ancak derin trombositopeni, remisyonda artmıĢ ölüm
riski ve kabul edilemez yükseklikte (%10-20) hepatik veno okluzif hastalık ile
iliĢkilendirilmiĢtir (142-144). Her ne kadar tiyopürin metiltransferazın düĢük aktivitesi
tiyoguanin iliĢkili karaciğer hasarı ile iliĢkiliyse de bu ölçüm güvenilir Ģekilde risk altında
olan hastaları tanımlayamamaktadır (145). Bu yüzden tiyoguanin tedavinin güçlendirme fazı
sırasında kısa dönemli tedavilerde hala kullanılsa da merkaptopürin ALL için tercih edilen
ilaç olarak kalmaktadır. Çok merkezli randomize bir çalıĢmada erken idame tedavisi sırasında
vinkristin ve deksametazonun altı pulse olarak eklenmesi orta riskli ALL‘li çocuklarda
sonuçlarda iyileĢmeyi sağlayamamıĢtır. (146). Daha yoğun pulse tedavilerin günümüzde
sonucu iyileĢtirip iyileĢtirmeyeceğinin araĢtırılması gerekmektedir.

2.2.11. Allojeneik

hematopoetik

kemik

iliği

transplantasyonu
Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu akut lenfoblastik lösemi
tedavisinin en yoğun tedavi formudur. Kemik iliği transplantasyonu ve yoğun kemoterapi
arasındaki kıyaslamalar, vaka seçim kriterlerindeki farklılıklar ve çalıĢılan az sayıda vakaya
bağlı çeliĢkili sonuçlar vermiĢtir (147-150). Yine de allojeneik tranplantasyon Philadelphia
kromozom pozitif hastalığı ve tedaviye kötü baĢlangıç yanıtı olan kiĢiler gibi yüksek riskli
ALL‘li çeĢitli hasta altgruplarında fayda göstermektedir (147,150,151,152,153,154).
ÇalıĢmaların

bulguları

MUD

(matched

unrelated

donor)

veya

kordon

kanı

transplantasyonunun sonuçlarının, doku grubu uyumlu donörlerle elde edilen sonuçlarla
kıyaslanabilir olduğunu ortaya koymaktadır (155, 156). Bu iĢlemle iliĢkili mortalite ve
morbidite düĢünüldüğünde ve effektif hedeflenmiĢ tedavinin geliĢen beklentileri ile allojeneik
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transplantasyon ihtiyacı sürekli olarak yeniden değerlendirilmelidir. Otolog tranplantasyon
çok çeĢitli pratik avantajına rağmen hem eriĢkin hem de pediatrik ALL‘de sonucu etkilemede
yetersiz kalmıĢtır (148, 157).

2.3. DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ(NK) HÜCRELER
2.3.1.

GiriĢ

NK hücreleri memelilerdeki en büyük üçüncü lenfosit popülasyonunu oluĢturur ve
doğal (innate) immün yanıtlar için kritik öneme sahiptir. Ġnhibitör ve aktivatörler olarak
adlandırılan ve fonksiyonlarını düzenleyen çeĢitli reseptörlerin varlığı ile karakterizedir. Bu
hücreler kemik iliği ve aynı zamanda lenf düğümleri kaynaklı geniĢ, granüler lenfositlerdir.
Bununla birlikte NK hücreleri T hücrelerinden veya B hücrelerinden farklıdır ve morfolojik,
fenotipik ve fonksiyonel özellikleri vardır. Bu hücreler doğal olarak oluĢur ve T ve B
lenfositlerinden farklı olarak aktivitelerinin ifadesi için önceden duyarlanmaya ihtiyaç
duymazlar. NK hücreleri kana dolaĢan hücreler olarak ve vücudun diğer organlarına ise
yerleĢmiĢ hücre olarak dağılmıĢtır. Periferik kanda karakteristik olarak büyük granüler
lenfosit(LGL) morfolojisine sahip olarak tanımlanırken, dokularda akciğer ve dalakta
gösterildiği gibi organın mikroçevresinin NK hücresinin aktivitesi ve fenotipi üzerinde etkisi
vardır (158).
NK hücre fonksiyonları üç kategoride sınıflanabilir:
(A) Sitotoksisite – NK hücreleri virüslerle enfekte hücreleri ve tümör hücrelerini MHC
ekspresyonundan bağımsız olarak öldürebilir. NK hücreleri perforin ve çeĢitli granzimler
içeren oldukça çok sayıda sitolitik granüllere sahiptir. NK hücresi ve hedefi arasında temas
sırasında bu granüller duyarlı hedef hücre ile oluĢan temas zonuna (immünolojik sinaps diye
adlandırılan) taĢınırlar ve lizisi gerçekleĢtirmek için salınırlar. Her ne kadar NK hücreleri
perforinden bağımsız olarak, Fas ligand, TNF veya TNF iliĢkili apoptoz indükleyen ligandı
(TRAIL) kullanarak (daha az efektif ve daha yavaĢ olsa da) öldürebilirse de perforin bağımlı
sitotoksisite NK hücre lizisinin ana mekanizmasıdır.
(B) Sitokin ve kemokin sekresyonu – NK hücreleri en iyi IFNγ üretme yetenekleri ile
bilinmelerine rağmen TNF-α, GM-CSF, IL-5, IL-13, CCL3/MIP-1a, CCL4/MIP-1b ve
CCL5/RANTES dahil olmak üzere bir grup diğer sitokin ve kemokini de üretirler (159-161).
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Öldürme ve sitokin salınımı (muhtemelen yüzeylerindeki CD56 ekspresyonunun yoğunluğu
ile ayrılan) iki farklı NK hücre alt grubu (CD56sönük, CD56parlak) tarafından düzenlenir.
(C)Temas bağımlı hücre kostimülasyonu – NK hücreleri T veya B hücrelerine
kostimülatuvar sinyaller göndermelerini sağlayan, CD40L (CD154) ve OX40L de dahil olmak
üzere çok sayıda kostimülatuvar ligand eksprese ederler (162,163). Böylelikle NK hücreleri
doğal ve kazanılmıĢ bağıĢıklık arasındaki interaktif düğümde köprü rolü oynarlar. Dendritik
hücreler (DC) NK hücrelerini stimüle ederler, böylelikle NK hücreleri optimal immün yanıtı
sağlamak için B veya T hücrelerine kostimülatuvar sinyal gönderir.
NK hücre aktivasyonu ve inhibisyonu için mevcut model spesifik aktivatör ve
inhibitör reseptörler arasındaki fonksiyonun dengesi üzerine kuruludur. Denge inhibitör
sinyaller tarafında olursa hücre fonksiyonuna neden olan hücre içi olaylar olmayacaktır.
Denge aktivasyon sinyalleri tarafında olursa, NK hücreleri fonksiyonlarını yerine getirmek
için bir seri hücre içi basamak ve kontrol noktasına ilerleyebilir. NK hücresi tarafından alınan
inhibitör ve stimülatuvar sinyallerin dengesi hedef hücrelerle iliĢkilerin sonucunu belirler
(Ģekil 2.1). Stimülatuvar ligandlar tarafından dağıtılan sinyaller MHC class I molekülleri
tarafından dağıtılan inhibitör sinyallerle dengelendiğinde normal hedef hücreler NK hücreleri
tarafından öldürülmekten kurtulurlar.
Bununla birlikte eğer bir hedef hücre MHC class I moleküllerinin ekspresyonunu
kaybederse (transformasyon veya infeksiyonun sonucu olarak) hedef hücre tarafından
dağıtılan stimülatuvar sinyaller inhibitör sinyaller olmadığından rakipsiz kalır ve NK hücre
aktivasyonu ve hedef hücrenin yıkımı ile sonuçlanır (kendi hücrelerini tanımanın kaybolmasımissing self recognition). Transformasyon veya infeksiyon ayrıca stimülatuvar liganların
ekspresyonunu indükleyebilir böylelikle inhibitör reseptörler tarafından yayılan temel
inhibisyon yenilmiĢ olur (tetiklenmiĢ kendini tanıma) (induced self recognition) (158).
GeçmiĢte NK hücrelerinin temel fonksiyonu duyarlı virüsle enfekte veya tümör hedef
hücrelerini öldürme kapasiteleri ile iliĢkiliydi. Günümüzde bu hücrelerin parazitik hastalıklar
ve intrasellüler patojenlere karĢı konak savunması, kemik iliği naklinde rejeksiyon,
reprodüksiyon ve annenin fetusu toleransı gibi konularda kilit roller oynadığı ayrıca
gösterilmiĢtir (164).
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ġekil 2.1. NK hücre inhibisyonu ve aktivasyonu Ģeması. NK hücresi (sağ) hedef hücre (sol) ile etkileĢime
geçtiğinde ya inhibitör(üstte) bir sinyal alır yada aktivatör(altta) bir sinyal alır. Ġnhibitör etkileĢimde hem aktive
edici hem de inhibitör reseptörler bağlanabilir fakat inhibitör reseptör etkileĢimi üstün gelir. Aktivasyon
durumunda aktive edici reseptörlerin çoğunluğu inhibitör sinyale üstün gelir. Bu sekretuvar cisimlerin temas
noktasına (immünolojik sinaps) ulaĢmasını sağlayan hücre yüzey moleküllerinin ve hücre iskeletinin yeniden
organizasyonu ile sonuçlanır. Bu yer değiĢtirme olduktan sonra granüller sitotoksik etkilerini yerine getirmek
için eksositoza uğrarlar (164).

2.3.2.

NK hücre reseptörleri

Morfolojik olarak geniĢ granüler lenfositler(LGL) olarak sınıflanan NK hücreleri
kazanılmıĢ bağıĢıklığın hücrelerinin tersine önceden duyarlanma olmadan hedef hücreleri
hızlıca parçalayabilir. ĠĢlevsel olarak bir grup allojeneik hedefe karĢı non spesifik, temas
bağımlı, fagositik olmayan ve bir antijenle önceden duyarlılaĢma gerektirmeyen sitolitik
aktivite sergilerler. NK hücreleri sitolitik faaliyetlerini aktive eden veya inhibe eden çeĢitli
reseptörler eksprese ederler. Bu reseptörler hedef hücrelerdeki hem endojen hem de eksojen
çeĢitli ligandlara bağlanırlar ve NK hücre yanıtını düzenlemede önemli rolleri vardır (158).
NK ve T hücreleri benzer olarak CD2 eksprese ederler ve LFA-1(Lymphocyte functionassociated antigen 1) yüzey antijenini efektör hücrenin hedef hücrelere adezyonunu arttırmak
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için kullanır. Bununla birlikte insan NK hücreleri T lenfositlerden CD56, CD16 gibi ayrı
fenotipik markerların ekspresyonu ve yeniden düzenlenmiĢ T hücre reseptör gen ürünlerinin
ve CD3 yokluğu ile ayrılırlar. Bir zamanlar hayli homojen olarak düĢünülürken Ģimdilerde
NK hücrelerinin oldukça çeĢitli olduğu bilinmektedir. Bir bireyde reseptörlerin farklı
kombinasyonlarının ekspresyonu, immün yanıtta spesifiklikler gösteren farklı özelliklerde bir
NK hücre repertuvarını oluĢturur (158).
NK hücrelerinin neredeyse %80‘i CD2 antijenini eksprese eder ve CD2 negatif
popülasyon periferik kandaki NK hücrelerinde bulunur (165). Adhezif özellikleri yanında
CD2 ayrıca NK hücreleri üzerinde kostimülatuvar molekül olarak da görev yapar. LFA-1
integrindir ve αL(CD11a) ve β2 (CD18) polipeptidlerininin heterodimeri olarak eksprese edilir.
LFA-1 intersellüler adezyon molekülü (ICAM)-1‘i ICAM-5 sayesinde bağlar (166,167). Her
ne kadar NK hücreleri diğer integrinleri eksprese etse de LFA-1‘in hedef hücre lizisinde esas
rolü oynadığına inanılır. CD16, ayrıca CD56‘yı orta seviyelerde eksprese eden (CD56sönük)
periferik kandaki NK hücrelerinin büyük bir alt grubunda eksprese edilir. Fenotipik ve
fonksiyonel olarak ayrı CD56parlak, CD16- NK hücre alt grubu periferik kandaki NK
hücrelerinin %10‘nundan azını oluĢturur. CD56sönük NK hücreleri ADCC‘ye CD16‘yı
bağlayarak aracılık ederler.

2.3.2.1. Aktive edici NK hücre reseptörleri
Yapısal olarak farklı bir grup reseptör NK hücrelerinin effektör fonksiyonlarının
aktivasyonunda görev alır. NK hücrelerini aktive etmek için reseptörlerin gerekli veya yeterli
olup olmadığı henüz net olarak belli değildir.
Aktivasyon reseptörleri üç kategoride gruplanır:
(A)Ġmmün reseptör tirozin temelli aktivasyon motifi (ITAM) içeren alt gruplar (örn:CD16,
NKp46, NKp44),
(B)DAP10 iliĢkili reseptör NKG2D ve diğer reseptörler (örn:2B4, CD2, DNAM-1) (170-172).
(C)NKp46, NKp44 ve NKp30‘dan oluĢan doğal sitotoksisite reseptörleri (NCR)
NCR transforme hücrelere karĢı NK hücre sitotoksisitesinde temel rolü oynarlar. Her ne kadar
NCR ligandları belirlenmediyse de IL-2 ile aktive edilmiĢ ve dinlenmekte olan NK
hücrelerinde NCR‘ye karĢı antikorlar tümör hücrelerinin lizisini bloke etmektedir. HLA sınıf I
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ligandlarını tanımayan reseptörler olan NCR‘ler ek stimulus yokluğunda NK hücrelerini
aktive edebilme yetenekleri ile bilinirler. NKp30 ve NKp46 tüm NK hücreleri tarafından
eksprese edilirken, NKp44 ekspresyonu aktive olmuĢ NK hücrelerine sınırlıdır. Her ne kadar
kesin bir fenomen olup olmadığı bilinmese de NK hücre klonları yüzey reseptör
yoğunluklarına göre NCRparlak veya NCRsönük olarak tanımlanırlar ve yüksek NCR seviyeleri
pek çok hedef hücreye karĢı yüksek doğal sitotoksisite ile koreledir. Aslında NCR ve NKG2D
arasında tamamlayıcı bir iliĢki varmıĢ gibi görünmektedir ve NCRsönük klonlar tümör
hücrelerini NKG2D bağımlı bir Ģekilde öldürürler. NCR ve NKG2D birlikte geniĢ bir çeĢit
tümör hedef hücre tipine karĢı NK hücreleri tarafından yönlendirilen sitotoksisitenin
neredeyse tamamından sorumludurlar (158).
NKG2D‘nin ligandlarının stresle indüklenen antijenler MICA, MICB ve ULBP
oldukları bilinirken NCR‘nin endojen ligandlarının tanımlanması gereklidir. Bununla birlikte
NCR, NK hücreleri tarafından patojen-spesifik parçaları tanımaları için düzenlenmiĢ olabilir,
hem NKp46, hem de NKp44 virüs spesifik hemaglütininleri tanıyıp, virüsle enfekte hücrelerin
lizisini gerçekleĢtirirler. Tersine NKp30 insan sitomegalovirüsünün pp65 proteini tarafından
hedefleniyormuĢ gibi görünmektedir, bu protein NKp30‘a bağlanır ve NK hücre
sitotoksisitesini inhibe eder. Ġmmün sistemin spesifik patojenler için NK hücre reseptörlerini
seçimi ve spesifik viral proteinlerle bu reseptörlerin hedeflenmesi, immün yanıtta bu
infeksiyonlara karĢı onların önemini göstermektedir (158).

2.3.2.2. Ġnhibe edici NK hücre reseptörleri
NK hücreleri MHC sınıf I moleküllerini tanıyan ve NK hücre aracılı sitotoksisiteyi
bloke eden çeĢitli inhibitör reseptörleri eksprese eder. Ġnsanlarda bu reseptörler KIR (killer
cell immünglobulin like reseptors) ailesini, lökosit immünglobulin benzeri reseptör (LILR)
ailesini ve CD94/NKG2 lektin benzeri reseptörler ailesini içerir (168). Bu inhibitör reseptörler
için bilinen ligandlar MHC sınıf I veya konağın molekülleri veya MHC sınıf I ile homolog
olan patojenlerdir.
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2.3.2.2.1. Katil Hücre Ġmmünglobulin Benzeri Reseptörler
(Killer Ġmmünglobulin Receptor-KIR)
KIR insanlarda yeni evrimleĢmiĢ immünglobulin benzeri ekstrasellüler alan
reseptörlerinin multigen ailesine aittir ve klasik MHC I için ana reseptörlerdir. KIR belirli
HLA alt tipleri (HLA-A, HLA-B, HLA-C) için spesifiktir. KIR ile inhibisyon NK hücre
aktivasyonunu çok erken bir aĢamada, aktin bağımlı aĢamalardan önce bloke eder (158).

2.3.3.

Antikor Bağımlı Sitotoksisite

Sitotoksisite NK hücrelerinin en iyi tanımlanan effektör fonksiyonudur ve tümör
hücrelerini, virüslerle enfekte hücreleri, intrasellüler bakteriyel patojenlerle enfekte hücreleri
ve yakın zamanda bildirildiği gibi immatür dendritik hücreleri (iDC) içerir. NK hücreleri
makrofajlar ve diğer pek çok hücre tipi ile birlikte antikorların Fc kısmını bağlayan aktive
edici biyokimyasal reseptör olan FcR reseptörünü eksprese ederler. Bu NK hücrelerinin hedef
hücreleri ADCC (antikor bağımlı hücresel sitotoksisite) yoluyla parçalamalarını sağlar. Pek
çok aktive edici reseptör CD16, NKG2C, NKG2D, LFA-1, 2B4 ve doğal sitotoksisitie
reseptörleri (NKp30, NKp44 ve NKp46) NK hücreleri üzerinde bulunur ve bu reseptörlere
bağlanılması ayrıca aktivasyon ve artmıĢ sitotoksisite ile sonuçlanır (158).

2.3.4.

Sitokinler

2.3.4.1. Ġnterferonlar
IFN‘ler ilk olarak 1957‘de isimlendirilmiĢlerdir. Üç majör gruba ayrılır. IFN‘nin 2
orijinal grubu tip I ve tip II‘ dir. Tip I; immün olmayan IFN ve tip II immün IFN olarak
adlandırılır. Tip II (IFNγ), spesifik immün reaksiyonlarda yüksek miktarda üretilir. Oysaki tip
I IFN‘ ler non-spesifik uyarı ile çoğu hücre tarafından üretilebilirler. Tip I IFN‘ler IFN,
IFN, IFN, IFN, IFN, IFN, IFN, IFN/limitin‘ den oluĢmaktadır. Antiviral ve
antiproliferatif etkiler gösterirler. T hücrelerini, NK hücrelerini, monositleri, makrofajları ve
dendritik hücreleri uyarırlar. MHC sınıf I ekspresyonunu ve pro-apoptotik genlerin
aktivasyonunu arttırırlar.

IFN/limitin‘in antiviral ve antitümör etkilerinin olduğu

gösterilmiĢtir ama lenfobaskılayıcı etkisi IFN‘ dan daha düĢüktür (169). Tip II IFN‘ nin tek
üyesi IFN‘ dır. NK hücrelerinde IFNüretiminin indüksiyonunda IL12 önemlidir. Diğer
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taraftan IFN; IL12‘yi pozitif feedback ile kontrol eder. IL10, IL11, IL13 ve tip I IFN‘ ler ise
IL12‘ yi inhibe eder. IL4‘ ün IL12‘ yi inhibe edip etmediği tartıĢmalıdır. IL12‘ nin baĢlıca
fonksiyonu NK, B ve T hücrelerinde IFNüretimine neden olmaktır. IL12 aynı zamanda IL18
reseptörünün ekspresyonunu da arttırır.
IFN, fagositik hücrelerin bakterilere karĢı aktivitesini uyarır (170, 171). Tip I IFN‘
ler, NK hücreleri tarafından IFN‘ nın üretimini arttırabilirler. TNFtek baĢına NK
hücrelerinin IFNüretimini uyarmada baĢarısız olurken IL12 ile birlikte sinerjistik etki
göstermektedir. IL1‘ in de IL12‘ nin indüklediği IFNüretimini arttırıcı etkisi vardır. Ama
IL18, IL1‘ e göre daha fazla uyarıcıdır. CD44; IL12 ve IFNüretimini arttırabilme yeteneği
nedeniyle doğal bağıĢıklığın düzenlenmesinde önemli rol oynar. NK hücrelerinin IL2 ve IL15
ile inkübasyonu CD44 düzeyinin artmasına ve aktivasyonuna yol açar (172).
IFN, IFNve IL12 parazitlere karĢı savunmada önemlidirler. NK hücrelerinin
salgıladığı IFN, makrofajları aktive eder ve onların NO üretmesine neden olur. IFNve
IFN; NK sitotoksisitesini arttırır (173). IFN, immün cevabı direkt olarak ve Th1
sitokinlerin üretimini destekleyerek modüle eder. Çünkü Th1 sitokinleri, koruyucu antitümör
hücresel immün reaksiyonların artmasına yol açar. Böylece periferik kanda lenfosit alt
gruplarının yeniden düzenlenmesine neden olur. Tümör antijenlerinin ekspresyonu ve NK ile
T lenfositlerinin sitotoksik aktivitesi artar. Ayrıca IL2, IL12 ve IFN‘ nın üretimini arttırır
(174). IL6 ve IFN; tümör hücreleri üzerinde MHC antijen ekspresyonunu arttırırken, TGF1
ise IFN‘ nın indüklediği MHC sınıf I ve II antijen ekspresyonu üzerine inhibitör etkiye
sahiptir (175).

2.3.4.2. Ġnterlökin 15 (IL15)
IL15, 1994 yılında keĢfedilmiĢtir ve IL2 benzeri aktiviteye sahiptir. IL15R alfa zinciri
dendritik hücre gibi antijen sunan hücrelerde bulunur (176). IL15‘in mRNA‘sı hem
hematopoetik hem de hematopoetik olmayan dokuların büyük bir kısmında bulunmuĢtur.
Normal Ģartlar altında IL15 protein düzeyini tespit etmek oldukça zordur. Çünkü yarılanma
süresi oldukça kısadır. Ayrıca sıkı bir transkripsiyonel ve translasyonel kontrol altındadır.
IL15 reseptörü 3 polipeptidden oluĢur. IL15R, IL2/IL15Rve genel zinciri C. IL15R;
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hücre tiplerinin büyük bir çoğunluğu tarafından eksprese edilir. Ama IL2/IL15Rve C ile
bağlanmıĢ olması gerekmez (177).
IL15; IL2 reseptör ‘ ya bağlanma özelliğine sahiptir ve T hücre klonlarının
proliferasyonuna neden olabilir. IL2 ve IL15‘ in özellikle doğal bağıĢıklıkta ayrı rolleri vardır.
T hücre aracılı immün cevapta ise zıt fonksiyonları vardır. IL2; T hücre cevabının
büyüklüğünü sınırlandırır ve bellek CD8 T hücre canlılığını azaltır. IL15 ise T lenfositlerinde
IL2 aracılı aktivasyonun neden olduğu hücre ölümünü engeller ve bellek hücrelerinin üretimi
ile canlılığını korur (178).
IL15; NK hücrelerinin geliĢmesi ve olgunlaĢmasında oldukça etkilidir. Fibroblastlar,
epitelial hücreler ve stromal hücreler tarafından üretilirler. Ayrıca IFN/ya da tehlikeli bir
sinyale karĢı cevapta olgun dendritik hücreler tarafından üretilirler. IL15; hem doğal hem de
adaptif bağıĢıklığın hücrelerinin homeostatik korunmasında ve onların aktivasyonunda
önemlidirler. Bellek CD8 T hücreleri ve naif T hücrelerinin proliferasyonu ile canlılığının
kontrolünde önemli rol oynarlar. IL15 eksikliğinde NK ve bellek CD8 T hücrelerinin soyunda
defekt görülür. Bu hücrelerin geliĢiminde IL15 zorunludur (179, 180).
Antijen sunan hücrelerin IL12, IFNve NO salınımı için IL15 sitokini oldukça
önemlidir. NK ve NKT hücrelerinin IFNüretimi ve sitotoksik aktivitesini güçlü bir sekilde
arttırır (181). Bellek CD8+ T hücrelerinin antijenden bağımsız proliferasyonunu ve canlılığını
destekler. Aynı zamanda dendritik hücreleri aktive ederek CD8+ T hücrelerinin antijene
spesifik cevabını yürütür. IL21, aktive edilmiĢ T hücreleri tarafından üretilir ve naif NK
hücrelerinin IL15 tarafından yayılımını inhibe ederken, allojenik uyarıya cevapta T
hücrelerinin efektör cevabını ve yayılımını arttırır (182).

2.3.5.

NK hücrelerinin insan sağlığındaki rolü

NK hücrelerinin ana görevi infeksiyona karĢı özellikle de viral infeksiyona karĢıdır.
NK hücreleri antiviral savunmaya, virüsle enfekte hücrelerin direkt sitotoksisitesi ve viral
replikasyonu kontrol eden sitokinlerin üretimi aracılığıyla katkıda bulunur. Pek çok virüs,
kazanılmıĢ bağıĢıklığın hücreleri tarafından tanınmaktan kaçmak için stratejiler geliĢtirmiĢtir.
Örneğin enfekte hücreler, T hücrelerine antijen sunumunu bloke etmek için hücre yüzeyinden
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HLA moleküllerini azaltırlar. Bununla beraber bu enfekte hücreler NK hücrelerindeki
inhibitör reseptörleri bağlayamazlar ve böylelikle NK hücre lizisine duyarlı hale gelirler
(164). NK hücrelerinin viral infeksiyon varlığında görevi viral replikasyonun kontrolü olduğu
kadar kazanılmıĢ bağıĢıklığın regülasyonudur. Bu model için kanıt, perforin bağımlı
sitotoksisitenin eksikliğine bağlı bir viral infeksiyonun potansiyel olarak öldürücü bir hastalık
ile sonuçlandığı perforin eksikliği olan hastalardan kaynaklanır (183). NK hücreleri ayrıca
intrasellüler bakteriler, pyojenik bakteriler, mantar ve belli protozoaların dahil olduğu
infeksiyonlara karĢı olan yanıtlarda da rol oynarlar.
NK hücrelerinin diğer önemli bir fonksiyonu tümör hücrelerinin eliminasyonudur.
Kanserle savaĢırken NK hücrelerinin en önemli fonksiyonu tümöre neden olmadan önce
malign hale gelen hücrelerin takibi ve yok edilmesidir. Pek çok malign hücre HLA
ekspresyonunu azaltır, böylelikle NK aracılı parçalanmaya açık hale gelir. NK hücrelerinin
insan tümör hücrelerini in vivo parçalamaya katıldığına dair en ikna edici kanıt allojeneik
kemik iliği transplantasyonundan kaynaklanır. Ġnsan anti kanser savunmalarında NK
hücrelerinin görev aldığını destekleyen diğer bulgular ex vivo olarak pek çok tümör hücresini
parçalama yeteneği, IL-2 ile tedavi edilen kiĢilerde artmıĢ anti tümör yanıtı, artmıĢ NK hücre
fonksiyonu ve tümör büyümesi ile azalmıĢ NK hücre fonksiyonunun korelasyonudur
(184,185).
NK hücreleri ayrıca insan gebeliğinde de temel bir rol oynar. NK hücrelerinin
gebelikteki potansiyel rolü gebelik desiduasında yerleĢmiĢ lenfositlerin yaklaĢık %70‘inin NK
hücreleri olması ile akla gelmektedir. Bunlar fenotipik olarak periferik kan NK hücrelerinden
farklıdır ve ayrı bir NK hücre soyundan veya eĢsiz bir mikroçevreden oluĢurlar (164).
Özellikle yüksek seviyelerde CD56 eksprese ederler. NK hücrelerinin gebe uterusunda öne
sürülen

görevleri

(1)invazyon

yapan

trofoblastların

kontrolü

ve

desidualizasyonu

hızlandırmak için sitokinlerin üretimi (186) (2)maternal immün saldırıdan fetal dokuların
korunması (187) ve (3)enfeksiyöz hastalıklardan fetusun korunmasıdır (188).
Bu bağlamda trofoblastlar neredeyse tüm NK hücreleri üzerinde eksprese edilen
KIR2DL4 reseptörünü bağlayabilen klasik olmayan MHC molekülü HLA-G‘yi eksprese
ederler. KIR2DL4 NK hücre sitotoksisitesini inhibe edebilir fakat bağlanma ile birlikte NK
hücre sitokin üretimini tetikleyebilir (164). Maternal KIR ve fetal HLA ekspresyonu arasında
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elveriĢsiz kombinasyonların preeklampsi ve tekrarlayan düĢükle iliĢkili olabileceğine dair
yakın zamanda bildiriler bulunmaktadır (189, 190).
Mevcut benzer kanıt ayrıca atopi, astım ve otoimmünite gibi insan inflamatuvar
hastalıklarında NK hücrelerinin rolüne dikkati çekmektedir. Bu hastalıklarda NK hücrelerinin
rolünün onların sitokin üretiminin bir fonksiyonu olması muhtemeldir. Son olarak önemli bir
çalıĢma alanı belirli KIR haplotipleri ile belirli hastalıklara karĢı duyarlılığın iliĢkisidir.
Gebelik, belirli KIR haplotiplerinin önemini destekleyen bir örnektir. Diğer örnekler
(1)hepatit C virüsünün hızlı temizlenmesi (2)HIV hastalığının ilerlemesi (3)psöriatik artrit
(4)psöriazis (5)skleroderma (6)tip I diabettir (164). Bu liste, KIR haplotipleri daha çok
hastalıkta incelendikçe büyüyecektir.

2.3.6.

NK hücreleri ve Lösemi

Kanserde önemi anlaĢıldıkça çeĢitli kanser tiplerinde NK hücrelerinin fonksiyonları
araĢtırılmıĢtır. EriĢkin kanserleri yanında çocukluk çağı kanserlerinde de NK aktivitesi hem
kalitatif hem de kantitatif değerlendirilmiĢtir. Lösemiler özellikle de çocukluk çağında sık
görülen ALL, araĢtırmaların baĢında yer almaktadır. ALL tanısı konan, henüz tedavi
edilmemiĢ hastalarda görülen düĢük NK aktivitesi hastalığın etyolojisini anlama amacıyla
tartıĢılmıĢtır (191).
ALL hastalarında yoğun kombine kemoterapinin baĢlanması ile hematopoez ve
immün fonksiyonlarda derin bir bozulma meydana gelmektedir. Tedavinin kesimi ile
immünolojik yeniden yapılanma primer hastalığa, tedavinin yoğunluğuna ve hastanın yaĢına
bağlıdır. Çocukluk çağı akut lösemilerinde kemoterapi sırasında ve sonrasında periferik kanda
azalmıĢ NK aktivitesi bildirilirken (192-194), 20 Gy‘e kadar olan radyasyon dozlarının NK
aktivitesini arttırdığı (195) ifade edilmektedir. ALL için uygulanan tedavilerle NK
hücrelerinin kantitatif olarak ya azaldığı ya da neredeyse değiĢmeden kaldığı bildirilmektedir
(192-194).
NK hücrelerinin önemi giderek anlaĢıldıkça yeni tedavi stratejileri bulma açısından da
değerlendirilmiĢtir.

En

etkin

olarak

kullanıldığı

yer

allojeneik

kemik

iliği

transplantasyonudur. Donör KIR ve alıcı HLA ligandları arasında istenerek yaratılan bir
uyumsuzluğun alıcıda geliĢebilecek graft anti tümör etki yaratabileceği varsayılmıĢtır. Bu
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konseptin ilk uygulaması yaratılan KIR uyumsuzluğunun sürviyi büyük ölçüde arttırdığını ve
AML‘li eriĢkinlerde graft versus host hastalığını azalttığını öne sürmektedir (196)(ġekil 2.2).
Diğer çalıĢmalar bu sonuçları desteklememiĢtir ve pretransplant hazırlanmayı ilgilendiren bir
grup teknik sorunu ortaya çıkarmıĢtır (197). Bununla birlikte sonraki bilgiler donör KIR ve
alıcı HLA ligandlarını spesifik olarak uyumsuzlaĢtırmanın, KIR uyumsuzluĢturmasının
faydalarını arttırabileceğini ileri sürmektedir (198,199).

Alıcı

Donör
NK hücre

HLA identik

Lösemik hücre

Lizis yok

NK hücre

HLA uyumsuz

Lizis var

Lösemik hücre

ġekil 2.2. Hematopoetik kök hücre
transplantasyonunda graft versus lösemi
etkisini regüle eden KIR sisteminin rolü. Bu
örnekte belirli bir KIR haplotipine
(KIR2DL1, KIR2DL3 ve KIR3DL1 dahil
olduğu) sahip bir kiĢiden hematopoetik kök
hücreler HLA identik(üst) veya HLA
uyumsuz(alt) lösemili alıcıya transfer edilir.
Donör kaynaklı NK hücreleri resmedilmiĢtir
ve NK hücre repertuvarını göstermek için
tüm reseptörler tek bir NK hücresi üzerinde
gösterilmiĢtir. Üstteki örnekte tüm KIR
reseptörleri alıcıdaki MHC ligandları ile
bağlandığında oluĢan inhibitör sinyaller NK
hücre sitotoksisitesi ile oluĢabilecek graft
versus tümör etkisini engeller. Tersine HLA
uyumsuzluğu örneğinde olduğu gibi, alıcıda
KIR2DL1 için hiç ligand olmadığında NK
hücresi inhibitör sinyal almayacaktır ve
böylelikle tümör hücresini öldürebilir.

Alloreaktif NK hücreleri transplantasyondan önce hazırlık rejiminin parçası olarak da
uygulanabilir. Bu bağlamda nakil sonrasında kök hücreden matür NK hücrelerinin oluĢması
için haftalar gerekmektedir. Bu dönemde hazırlık rejiminden kaçan lösemik hücreler NK
hücreleri tarafından öldürülemez ve böylelikle çoğalarak erken relapsa neden olur. Matür
alloreaktif NK hücrelerinin infüzyonu rezidüel lösemi hücrelerinin NK hücre aracılı lizisini,
kök hücre kaynaklı NK hücreleri meydana çıkmadan önce gerçekleĢtirir (200).
Faydaları yalnızca graft versus lösemi etkisini azaltmakla sınırlandırılamaz, hastanın
antijen sunan hücrelerinin azaltılması, engraftmanın hızlandırılması, T hücrelerinin
öldürülmesi, myelopoezin hızlı olması ve engraftman için gerekli büyüme faktörlerinin
üretimi gibi rolleri de vardır (200). NK hücre temelli DLI‘nın geliĢimi haploidentik veya
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kordon kanı nakilleri yapılan hastalardaki relapsları tedavi edebilmek için yeni seçenekler
sunmaktadır. Bu klinik gözlemler NK hücrelerinin insan kök hücre naklinde ve anti tümör
yanıtlarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterir.
Kötü prognozlu eriĢkin AML hastalarında ise umut verici sonuçlar elde edilmiĢtir.
Yüksek doz siklofosfamid ve fludarabin içeren yoğun kemoterapi rejimi sonrasında
haploidentik NK hücrelerinin infüzyonu ve IL-2 uygulamaları %26 hematolojik remisyon ile
sonuçlanmıĢtır (201). Çocukluk çağında AML olan tam remisyondaki on hastada allojeneik
kemik iliği nakli uygulanmadan, IL-2 ile birlikte haploidentik NK hücre infüzyonunda iki
yıllık olaysız sağ kalım %100 olarak bildirilmektedir (202).
Akut myeloid lösemide NK hücreleri ile elde edilen geliĢmeler akut lenfoblastik
lösemi için söylenememektedir. EriĢkin hastalardan sadece birkaçının blastları in vitro olarak
NK aracılı lizise duyarlıdır ve akut myeloid löseminin aksine HLA uyumsuz kök hücre
naklinde KIR ligand uyumsuzluğundan hiç fayda görmezler. Bununla birlikte bir çalıĢmada
çocukluk çağı ALL‘sinde NK hücrelerinin graft versus lösemi etkisi gösterdiği ileri
sürülmüĢtür (198).
Tümör hücrelerinin NK hücre yanıtını çok çeĢitli yönlerden alt edebileceği
düĢünüldüğünde yalnızca kombine bir immünoterapi yaklaĢımının kesin olarak kanser hücre
çoğalmasını durdurması mümkündür (203). NK hücrelerinin immün sistemdeki rolleri daha
iyi anlaĢıldıkça immünoterapi alternatifleri ve yeni stratejiler geliĢtirilmeye devam edilecektir.

3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Hasta seçimi
ÇalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
AnaBilim Dalı‘nda 1 Eylül 2009 – 15 Mart 2010 tarihleri arasında yürütüldü. ÇalıĢmaya
katılan hasta grubu Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
AnaBilim Dalı Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı tarafından takipli otuz üç ALL tanılı
hastadan oluĢturuldu. ÇalıĢmaya alınan tüm çocukların; cinsiyetleri, doğum tarihleri, yaĢları,
tanı konma yaĢları, risk grupları, idameye baĢlama tarihleri, idame kemoterapi süreleri, tedavi
kesim tarihleri, tedavisiz geçen süreleri, ALL immünfenotipleri ve mevcut kromozom
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anomalileri kayıt edildi. Kontrol grubu ise Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AnaBilim Dalı kan alma ünitesine baĢvuran medikal sorunu olmayan elektif
cerrahi planlanan onbir sağlıklı çocuktan oluĢturuldu. Hasta ve kontrol grubundan 6 cc
periferik kan heparinli tüpe alındı.

3.2. Grupların belirlenmesi ve özellikleri
Olgular aĢağıda görüldüğü gibi düzenlendi.
grup 1: protokol M‘i tamamlayan;
grup 2: idame kemoterapisi alan;
grup 3:kemoterapisi kesilmiĢ
grup 4:sağlıklı kontrol grubu
Grup 1 ve grup 2‘nin olguları BFM TRALL 2000 protokolü ile tedavi edilmekteydi.
BFM TRALL 2000 protokolünde risk grupları üçe ayrılmaktadır (tablo 3.1).

Tablo 3.1. BFM TRALL 2000 protokolü risk grupları
Standart (SRG)
•

Lök <20000/mm3

•

YaĢ ≥1 ve <6

•

8.gün

periferik

Yüksek (HRG)

Orta (MRG)
•

Lökosit

≥20000/mm3

•

bağımsız

veya
blast

•

YaĢ ve lökosit sayısından

YaĢ<1 veya ≥ 6 veya T-

•

8.günde

periferde

blast

<1000/mm3

hüc.

•

T immünolojisi yok.

ve aĢağıdakilerden her

•

t(9;22) ve/veya BCR-ABL(+)

•

t(9;22) ve BCR-ABL(-)

biri

•

t(4;11) ve/veya MLL/AF4 (+)

•

t(4;11) ve MLL/AF4 (-)

•

33.günde tam remisyon yok.

•

33.günde tam remisyon

•

Med. kitle baĢlangıç çapının

•

Hastalar tüm kriterlere

•

t(9;22) ve BCR-ABL(-)

uymalı.

•

t(4;11) ve MLL/AF4 (-)

•

SSS hala +

•

33.günde tam remisyon

•

Kriterleden biri yeterli

•

8.gün

≥1000/mm3

periferik

blast

<1000/mm3

%30‘undan büyük
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Hastalar

risk

gruplarına

uygun

kemoterapi protokolleri ile tedavi edildiler
(Ģekil

3.1).

Protokol

1

faz

1‘de

SRG

Protokol I

Protokol M

Protokol II

Protokol I

Protokol M

Protokol II

İdame

prednisolon, vinkristin, daunorubisin, Lasparaginaz, intratekal (ĠT) metotreksat

MRG

İdame

uygulanmaktaydı. Protokol 1 faz 2‘de ise
siklofosfamid, ARA-C, oral 6-MP ve ĠT
HRG

IA

HR1 HR2 HR3HR1’HR2’ HR3

Protokol II

İdame

mtx kullanılmaktaydı. Protokol M ise dört
5 g/m2 mtx infüzyonu, oral 6-MP ve ĠT
metotreksat

tedavilerinden

oluĢmaktaydı.

Profilaktik kranyal ıĢınlama

ġekil 3.1. BFM TRALL 2000 Risk gruplarına göre tedavi
protokolü

HR bloklar yüksek risk grubu hastalara uygulanmaktaydı, altı HR blok‘tan
oluĢmaktaydı. Birinci HR blokta yüksek doz ARA-C, yüksek doz Mtx,

deksametazon,

siklofosfamid, L-asparaginaz, ĠT Mtx, ARA-C, Prednisolon tedavileri bulunmaktaydı.
Protokol II ise deksametazon, vinkristin, doksorubisin, L-asparaginaz, siklofosfamid, ARA-C,
oral thioguanin ve ĠT Mtx‘dan oluĢmaktaydı. Koruyucu kranyal ıĢınlama protokol II‘den
sonra, idame kemoterapisinden hemen önce uygulanmaktaydı (Tablo 3.2). Ġdame
kemoterapisinde oral 6-MP 50 mg/m2/gün ve Mtx 20 mg/m2/hafta olarak verilmekteydi.
Tedavinin toplam süresi tedavinin baĢlangıcından itibaren SRG grubundaki erkeklerde 36 ay,
diğerlerinde 24 ay olarak belirlenmiĢti.
Grup 3 tedavisi kesilmiĢ hastalardan oluĢmaktaydı. Bu hastalar CCG-1891 ile tedavi
edilmiĢlerdi. Standart risk grubu bu hastalar için <50000/mm3 lökosit sayısı ve yaĢın <10
altında olması ile belirlenmekteydi. Yüksek risk grubunda ise >50000/mm3 lökosit sayısı veya
yaĢı >10 yaĢ üzerinde olan hastalar mevcuttu. Kötü prognostik göstergeler olan t(4,11) veya
t(9,22) de yüksek risk grubu kriterlerindendi.
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Tablo 3.2. Risk gruplarına göre profilaktik kranyal ıĢınlama
SRG

Uygulanmaz

MRG
•

< 1yaĢ

•

Uygulanmaz

•

>1

•

Sadece T-ALL‘de 12 Gy

≥2 yaĢ

•

12 Gy

>1

•

12 Gy

•

18 Gy

yaĢ,

<2 yaĢ
•
HRG
•

yaĢ

<2 yaĢ
•

≥2 yaĢ

3.3. Etik Kurul Onayı ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
Desteği
Tez çalıĢmasına katılan gönüllülerin aileleri çalıĢma hakkında bilgilendirildi, yazılı
aydınlatılmıĢ onam imzaladılar. AraĢtırma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu
tarafından 12 Nisan 2006‘da onaylandı (Etik kurul dosya no 2006/519) ve Ġstanbul Üniversitesi
Bilimsel AraĢtırma Projeleri tarafından desteklendi (Proje no T-889/02062006 ).

3.4. Laboratuvar iĢlemleri
3.4.1.

NK aktivitesi

ÇalıĢmamıza katılan gönüllü kiĢilerin NK aktivitesine ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji BD
laboratuvarlarında bakıldı. Sonuçlar analiz edilirken, NK hücrelerinin mononükleer hücreler arasında
sitotoksisitesi değerlendirildi.
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3.4.1.1. NK Aktivitesi Deneylerinde Kullanılan Malzemeler ve
HazırlanıĢı
Iscoves’ Modified Dulbecco Medium (IMDM, Sigma I-7633)
1000 ml medyum hazırlamak için 17,7 gr IMDM, 0,3 gr L-Glutamin ve 3,024 gr sodyum
bikarbonat hazırlandı. Her biri 100 ml saf suda eritildi. Steril bir erlenmayere konarak, saf su ile bu
karıĢım 1000 ml‘ye tamamlandı. Medyumu süzmek için; 47 mm‘lik ve 0,22 m çapındaki Millipore
marka durapore membran filtresi (GVWP04700) kullanıldı. Filtre edilmiĢ medyuma %10 oranında
Fetal Dana Serumu (FCS) ve 50 μg/ml olacak Ģekilde streptomisin ve penisilin eklendi.
Fetal Dana Serumu (FCS, Sigma)
10 ml‘ lik stoklara bölünerek -20oC‘de saklandı.
Fikol (Histopague 1077 Sigma)
Standart olarak 100 ml‘ lik ĢiĢelerde bulunan fikol +4oC‘de saklandı.
MTT (methyl-thiazol-tetrazolium) Grow Assay Kit (CT01, Millipore)
MTT için kit içinde yer alan Reagent A (5 mg MTT/vial) içinde fosfat tamponu(PBS) bulunan
10 ml Solution B içerisinde çözüldü ve +4oC‘de saklandı.
MTT ile boyanan hücrelerin çözülmesi için kit içinde hazır bulunan 0,04 N HCL içeren
izopropanol solusyonu kullanıldı.

3.4.1.2. Mononükleer hücrelerin elde edilmesi
ÇalıĢmamıza gönüllü olarak katılan ALL tanılı hastalardan ve sağlıklı kiĢilerden alınan
heparinli periferik kan; IMDM medyumu ile 1:1 dilüe edildi. 15 ml‘lik konik tabanlı 2 falkon tüpe, 3
ml fikol eklendi. Hazırlanan kan, enjektör ile yavaĢça tüpün kenarından sızdırarak tabakalandırıldı (iki
sıvı birbirine karıĢmayacak Ģekilde) (Resim 3.1).
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Resim 3.1. Kanın fikol üzerine enjektörle yayılması

Resim 3.2. Santrifüj sonrası.

Tüpler +4oC‘de, 2000 rpm‘de 30 dakika santrifüj edildi. Mononükleer hücreler yoğunluk
gradientine göre fikolle ayrıldı. Santrifüj sonunda, en altta eritrosit çökeltisi, çökeltinin üzerinde fikol
tabakası, en üstte plazma/medyum tabakası ve fikol ile en üst tabaka arasında ise sarı renkte olan
mononükleer hücrelerin oluĢturduğu tabaka meydana geldi (Resim 3.2).
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Mononükleer hücrelerin oluĢturduğu tabakanın diğer tabakalarla karıĢmamasına dikkat edilerek
pipetle çekilip bir tüpe kondu. Tüp 2000 rpm‘de 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonunda
süpernatant atıldı ve üzerine bir miktar medyum koyularak tekrar 10 dakika santrifüj edildi. Bu Ģekilde
hücreler yıkanarak fikol uzaklaĢtırıldı. Yıkanan hücrelerin süpernatantı atılarak yeni medyum koyuldu
ve karıĢtırıldı.

3.4.1.3. Hücrelerin sayılması
Hazırlanan hücre süspansiyonundan 10 l alınıp, üzerine 10 l ölü hücreleri boyayan %4‘lük
Tripan mavisi (Sigma Cat. No: T8154) eklendi ve pipetaj yapıldı. Pipetajdan sonra homojen
karıĢımdan 10 l alındı ve Neubouer lamında 10X40 büyütmeyle sayım yapıldı. Sayım yapılırken
Tripan mavisi ile boyanmamıĢ olan canlı ve düzgün hücre morfolojisine sahip hücreler dikkate alındı.
Hücre sayımından sonra lökositler, ml‘ de 107 olacak Ģekilde ayarlandı.

3.4.1.4. Doğal öldürücü (NK) sitotoksisite testi
NK aktivitesi 3 saatlik MTT inkübasyonu sonucu, değiĢen boyanın spektral analizi ile ölçüldü.
Hedef olarak eritrolösemi hücreleri (K562) kullanıldı. K562; blast krizinde kronik miyeloid lösemili
bir hastadan elde edilen multipotansiyelli hemopoetik standardize edilmiĢ hücre dizisidir. ÇalıĢma
boyunca %10 FCS‘li medyumda ve %5 CO2 içeren etüvde K562 hücreleri inkübe edildi. K562; MHC
sınıf I negatif olan bir hücre dizisi olduğu için, NK hücreleri bu hücre dizisine karĢı doğal sitotoksik
aktivite gösterebilmektedir.
NK sitotoksisite testlerinde, NK hücreleri (efektör=E) ve NK‘ya duyarlı olan eritrolösemi
hücreleri (K562, target( hedef) =H,) farklı oranlarda karĢılaĢtırılarak, NK‘nın bu oranlarda K562‘yi
öldürebilme potansiyeline bakıldı. E:H oranları olarak 1:1, 10:1, 20:1, 30:1, 50:1 kullanıldı. Ölçüm 96
kuyulu U tabanlı mikropleytlerde yapıldı. K562 mikropleyte, kuyuda 5000 hücre/ml olacak Ģekilde
eklendi.
ÇalıĢmamızda NK aktivitesine mononükleer hücreler arasında bakıldı. Direkt olarak hücre
sayısı, efektör hücre sayısı olarak hesaplandı. K562 sayısı tüm oranlarda sabit tutuldu. Oranların
yapılabilmesi için efektör hücrenin sayısı her oranda değiĢtirildi. Bu nedenle her E:T oranında farklı
efektör kontrolü kullanıldı. Mikropleyte hücrelerin ekimi yapıldıktan sonra 12 saat %5 CO2 içeren
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etüvde inkübe edildi. Deneyin sonunda sitokin ölçümü için süpernatantlar alınıp üzerine aynı miktarda
medyum ilave edildi ve kuyulara 10 l MTT (methylthiazoltetrazolium) kondu.
MTT‘ nin konulmasından sonra mikropleyt 3 saat etüvde bekletildi. 3 saat sonunda her
kuyudan 130 l süpernatant çekildi ve 100 l 0,04 N HCl içeren izopropanol çözeltisi kondu.
Alkolün uçmasını engellemek ve ıĢık geçirmemesi için pleyt ile kapağının arasına aliminyum
folyo ile sıkıĢtırıldı. 30 dakika karanlıkta bekletildi, daha sonra ELISA spektrofotometresinde, 655 nm
referans dalga boyuna göre 570 nm‘ de okundu. Hesaplama yapılırken NK/K562‘ nin birlikte
bulunduğu 3 kuyunun ortalaması alınıp, NK kontrollerinin ortalama değerinden çıkartılarak K562‘ nin
absorbansı bulundu. Bulunan değer, K562 kontrollerinin ortalamasına bölünerek bu hücrelerin ne
kadarının canlı kaldığına bakıldı ve 1‘ den çıkartılarak 100 ile çarpıldı.
% NK sitotoksitesi = (1- (NK+K562OD)-(NKOD)  / (K562OD))x100)

3.4.1.5. Litik ünite(LU) hesaplanması
NK sitotoksisitesi sonuçları litik üniteye(LU) de çevrilerek tek bir değerle ifade edildi. Bir litik
ünite hedef hücrelerin %50‘sini lizise uğratmak için gereken effektör hücrelerin sayısı olarak
tanımlandı. Elde edilen bu sayılar tekrar % 100 NK olarak kullanılan hücre sayısına(10

-5

) bölündü

(204).

3.4.2.

Flow sitometri ölçümü

ALL hastalarında (Ģekil 3.3.) ve sağlıklı kiĢilerde (Ģekil 3.2.); NK aktivitesi deneyinden önce
NK hücrelerinin yüzey markerları ve NK aktivatör reseptörlerin ekspresyonu flow sitometri ile
DETAE Laboratuvarları kullanılarak tayin edildi.

CD3 APC

CD56 FITC

CD2 FITC

CD16 PE

NKP46 APC

ġekil 3.2. Kontrol grubundan bir olguya ait flow sitometri görüntüsü
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CD3 APC

CD56 FITC

CD2 FITC

CD16 PE

NKP46 APC

ġekil 3.3 Hasta grubundan bir olguya ait flow sitometri görüntüsü
Deneylerin analizi FACS Calibur, Becton Dickinson ile yapıldı.
Hücreler polipropilen sitometri tüplerine kondu. Florosanizotiosiyanat (FITC, 518 nm) ile
konjuge CD56, CD2; allofikosiyanin (APC, 660 nm) ile konjuge NKG2D, NKp46; fikoeritrin (PE, 575
nm) ile konjuge CD16, CD94 ve allofikosiyanin-siyanin-7 (APC-Cy7, 785 nm) ile konjuge CD3
antikorlarıyla iĢaretlendi. Negatif kontrol olarak antikorla iĢaretlenmemiĢ hücreler kullanıldı. 20 dak.
karanlıkta inkübe edildi. 2 ml Phosphate buffered saline (%1 Bovine serum albumin, %0,1 sodium
azide) (PBS) eklendi. 1000 g 5 dak +4C‘ de santrüfüj edildi. Bu iĢlem 2 kez yapıldı.
Lenfosit populasyonunun tanımlanabilmesi için Forward scatter (FSC) ve side scatter (SSC)
plotları kullanıldı. Her data set için 10000 hücre sayıldı. Floresan yoğunluğuna göre sonuçlar analiz
edildi. CD56, CD3, NKp46, CD2, CD94, NKG2D ve CD16 reseptörlerinin ve bunların ikili
kombinasyonlarının ekspresyonu tayin edildi.

3.4.3.

Sitokin Ölçümü

ALL‘li hastalarda ve sağlıklı kiĢilerden; deney öncesi plazma ve mononükleer hücreler
arasındaki NK aktivitesi deneyinin sonunda sitokin ölçümü için süpernatantlar alındı. Deney öncesi
alınan plazma uyarılmamıĢ hücrelerin sitokin düzeyi olarak, K562 hücreleri ile uyarılmıĢ ve 50:1 E:T
oranındaki hücrelerin süpernatantı deneyden sonraki sitokin düzeyi olarak kabul edildi.
Deneyden önceki ve deneyden sonraki süpernatantların içindeki INF-γ ve IL-15 düzeyleri
ELISA kitleri aracılığıyla pg/ml olarak ölçüldü. Her sitokinin miktarı; kullanılan ELISA kitininin
protokolüne uyularak tayin edildi. Supernatantlar ölçülecek sitokine göre çeĢitli miktarlarda 96 kuyulu
tabakalara kondu. Üzerine biotin konjugat eklendi. 2 saat oda ısısında bekletildi. Streptavidin-HRP
solusyonu eklenip oda ısısında yarım saat inkübe edildi. Daha sonra stabilize edici kromojen eklenip
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30 dak. bekletildi. Son olarak stop solusyon konduktan sonra, Absorbanslar 490 nm de Biotek
Instruments Mikropleyt Reader‘da okundu. 96 kuyulu mikro ELISA striplerin, ilk 12 tanesi kontrol
için, kalan diğer kuyular ise test supernatantları için kullanıldı.

3.5. Ġstatistiksel Analiz
ÇalıĢmaya katılan ALL‘li

hastalar ile kontrollerin izole olarak

NK aktivitesinin

karĢılaĢtırılması, kontrollerle hastalar arasındaki reseptör ekspresyonu ve sitokin düzeyi farkı SPSS
14.0 ile ―oneway ANOVA‖ testi kullanılarak yapılmıĢtır. Anlamlılık değeri p<0,05 olan sonuçlar
anlamlı kabul edilmiĢtir.

4. BULGULAR
4.1. Grupların özellikleri
Protokol M‘i tamamlamıĢ olgulardan oluĢan grup 1(n=6)‘in %33‘ü kız, %66‘sı erkek olup yaĢ
ortalaması 7,31±4,45 idi. Ġdame kemoterapisi almakta olan olgulardan oluĢan grup 2(n=12)‘nin %17‘si
kız, %83‘ü erkekti ve yaĢ ortalaması 10,14±4,08 idi. Kemoterapisi kesilmiĢ olgulardan oluĢan grup
3‘ün(n=15) %40‘ı kızlardan, %60‘ı erkeklerden oluĢuyordu ve yaĢ ortalamaları 13,09±4,32 idi.
Sağlıklı kontrollerden oluĢan grup 4‘ün (n=11) %36‘sı kız, %64‘ü erkek olup yaĢ ortalaması 8,56±3,92
idi. Cinsiyet dağılımları Ģekil 4.1‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 4.1. Gruplara göre cinsiyet dağılımı
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Grupların sırasıyla ortalama tanı yaĢları 7,07±4,45, 8,33±4,39, 6,56±3,92 idi. Olguların
immünfenotipleri, risk grupları, kromozom anomalileri, idame kemoterapisi aldıkları süreler,
profilaktik kranyal ıĢınlama durumları ve tedavisiz geçen süreleri, ve bu özellikler açısından gruplar
arası farklar tablo 4.1‘de belirtilmiĢtir.

Tablo 4.1. Grupların genel özellikleri
Grup 1
(Prot. M
bitmiĢ)
n:6

Grup 2
(Ġdame
KT)
n:12

Grup 3
(Ted.
kesilmiĢ)
n:15

Grup 4
(Kontrol
grubu)
n:11

p

Cinsiyet


Kız, n(%)



Erkek, n(%)

2(%33)

2(%17)

6(%40)

4(%36)

Grup 1,4:>0.05
Grup2,4:>0.05
Grup3,4:>0.05

4(%67)

10(%83)

9(%60)

7(%63,7)

Grup 1,4:>0.05
Grup2,4:>0.05
Grup3,4:>0.05

7,31±4,45

10,14±4,08

13,09±4,32

8,56±3,92

YaĢ (yıl)


Ort±SD



Minimum

2,67

2,83

6,42

2



Maksimum

12,25

16,58

19,17

13,75

7,07±4,45

8,33±4,39

6,56±3,92

-

Tanı yaĢı (yıl)

Grup 1,4:>0.05
Grup 2,4:>0,05
Grup 3,4:0.044

>0.05(Gruplar
arası)

Ġmmünfenotip


B hücreli

5(%83)

5(%42)

12(%80)

-



T hücreli

1(%17)

7(%58)

3(%20)

-

Risk grubu


Standart

3(%50)

2(%17)

7(%47)

-



Orta

3(%50)

4(%33)

-

-



Yüksek

-

6(%50)

8(%53)

-

-

1(%8)

-

-

Kromozom anomalisi


t(4,11)
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Ġdame kemoterapisi
süresi (yıl)


Ort±SD

-

1,2±0,9

-

-



Minimum

-

0,08

-

-



Maksimum

-

2,75

-

-

-

10(%83)

8(%53)

Profilaktik Kranyal
IĢınlama

-

Tedavisiz süre (yıl)


Ort±SD

-

-

3,5±3,6

-



Minimum

-

-

0,08

-



Maksimum

-

-

9,58

-

4.2. Olguların NK aktivitesinin değerlendirilmesi
Gruplar NK aktivitesi yönünden 1:1, 10:1, 20:1, 30:1, 50:1 E:H oranları ile değerlendirildi
(Ģekil 4.2.). Gruplar 1:1 oranında NK sitotoksisitesi testi ile değerlendirildiğinde grup 1‘in ortalama
değeri %20,35±3,61 idi. Grup 2‘nin ortalama değeri %48,22±10,78, grup 3‘ün ise %24,34±16,49 idi.
Kontrol grubu olan grup 4‘ün ise ortalama değeri %20,61±10,98 olarak saptandı. Grup 2‘nin değeri
grup 1 ile grup 3‘den anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). Grup 2‘nin değeri grup 4‘ten anlamlı
derecede yüksekti (p<0,001). Gruplar arasında 10:1, 20:1, 30:1, 50:1 E:H oranlarında anlamlı fark
yoktu. NK aktivitesi litik ünite (LU) olarak belirlendiğinde grup 1‘in ortalaması %1,38±0,41, grup
2‘nin ortalaması % 1,77±0,64, grup 3‘ün ortalaması %1,64±0,30, grup 4‘ün ortalaması ise %
1,55±0,22 idi ve aralarında anlamlı fark yoktu. Gruplara göre NK sitotoksisite deneyinin farklı
effektör, hedef hücre oranlarında ortalama ve standart sapma değerleri tablo 4.2‘de sunulmuĢtur.
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Tablo 4.2. Gruplara göre NK sitotoksisite deneyinin farklı effektör, hedef hücre oranlarında ortalama
ve standart sapma değerleri
E:H oranları

1:1

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

(Prot. M bitmiĢ)

(Ġdame KT)

(Ted. kesilmiĢ)

(Kontrol grubu)

n:6
20,35± 3,61

n:12
48,22± 10,78

n:15
24,34± 16,49

n:11
20,61± 10,98

p

Grup 1,2:<0,01
Grup 1,4:>0.05

(%)

Grup 2,3: <0,01
Grup 2,4: <0,001
Grup 3,4:>0.05
10:1

37,13± 14,41

63,43± 20,01

51,62± 20,55

40,61± 14,85

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05

(%)

Grup 3,4: >0,05

20:1

42,04± 15,73

61,54± 18,37

62,67± 25,03

50,57± 15,86

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05

(%)

Grup 3,4: >0,05
30:1

56,05± 16,12

76,81± 17,54

63,98± 29,38

69,61± 13,33

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05

(%)

Grup 3,4: >0,05

50:1

69,51± 20,48

81,73± 20,81

71,49± 33,81

77,66± 10,73

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05

(%)

Grup 3,4: >0,05
LU50/105

1,38±0,41

1,77±0,64

1,64±0,30

1,55±0,22

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05
Grup 3,4: >0,05

50

ġekil 4.2. 1:1 efektör ve hedef hücre (E:H) oranlarında, standart sapma değerleri ile gruplara
göre NK aktivitesi

3,5

3,0

2,5

2,0

BIRIM(LU)

1,5

1,0

,5

4

3

2

1

GRUPLAR

ġekil 4.3. Gruplara göre olguların litik ünite (LU) değerlerinin dağılımı
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4.3. NK hücrelerinin reseptör düzeyleri
Gruplar NK hücrelerinin reseptör ekspresyonu yönünden değerlendirildi (tablo 4.3). NK hücre
popülasyonunu yansıtan CD16+CD56+‘liğinin grup 1 için ortalama değeri %4,04±2,64, grup 2 için
%4,00±2,04, grup 3 için %6,77±4,01 ve grup 4 için %9,75±6,80 idi (Ģekil 4.3.). Ġdame kemoterapisi
alan grubun (grup 2) değeri kontrol (grup 4) grubuna göre anlamlı olarak düĢüktü (p<0.05). Protokol
M‘i tamamlamıĢ olan grup 1 ile kontrol grubu olan grup 4 arasında ise anlamlılık açısından sınırda bir
değer elde edildi (p=0.06).
CD16+NKG2D+‗liği açısından değerlendirildiğinde grup 1‘in ortalama değeri %9,40±3,39,
grup 2‘nin %7,23±2,48, grup 3‘ün %9,53±3,83 ve grup 4‘ün %12,94±6,33 idi (Ģekil 4.4). Grup 2
değeri grup 4‘e göre anlamlı derecede düĢüktü (p<0.05).
CD94+NKp46+‘liği açısından değerlendirildiğinde grup 1‘in ortalama değeri %2,97±1,41,
grup 2‘nin %2,46±1,41, grup 3‘ün %5,34±4,13 ve grup 4‘ün %6,49±2,31 idi. Grup 2 değeri grup 4‘e
göre anlamlı derecede düĢüktü (p<0.05).
CD56+CD94+‘liği açısından değerlendirildiğinde grup 1‘in ortalama değeri %4,38±2,49, grup
2‘nin %5,47±2,78, grup 3‘ün %6,11±3,18 ve grup 4‘ün %9,59±5,14 idi (Ģekil 4.5.). Grup 1 değeri grup
4‘e göre anlamlı derecede düĢükken (p<0.05), grup 2 ile grup 4 arasındaki fark anlamlılık sınırındaydı
(p=0,05).
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Tablo 4.3. Gruplara göre reseptör ekspresyonu
Reseptörler
(%)

Grup 1
(Prot.
bitmiĢ)

M

Grup 2
(Ġdame KT)

Grup 3
(Tedavi
kesilmiĢ)

Grup 4
(Kontrol
grubu)

p

CD3(-)
CD16(+)

17,00±2,94

18,78±6,81

16,78±4,95

19,57±5,62

Grup 1,4: >0.05
Grup 2,4: >0.05
Grup 3,4: >0.05

CD3(-)
CD56(+)

7,25±4,27

10,11±6,03

11,09±5,96

14,29±8,71

CD3(+)
CD16(+)

12,49±6,69

11,25±5,94

9,57±5,36

7,32±2,74

Grup 1,4: >0.05
Grup 2,4: >0.05
Grup 3,4: >0.05
Grup 1,4: >0.05
Grup2,4: >0.05
Grup 3,4: >0.05

CD3(+)
CD56(+)

3,55±1,63

5,24±4,51

3,31±1,20

2,78±1,99

CD16(+)
CD56(+)

4,04±2,64

4,00±2,04

6,77±4,01

9,75±6,80

CD16(+)
NKG2D(+)

9,40±3,39

7,23±2,48

9,53±3,83

12,94±6,33

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: 0,02
Grup 3,4: >0,05

CD2(+)
NKG2D(+)

50,88±12,08

51,58±14,70

39,97±7,87

43,53±7,66

CD2(+)
CD16(+)

13,67±5,67

9,46±3,45

9,45±4,23

13,35±5,18

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05
Grup 3,4: >0,05
Grup 2,3:0,047
Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05
Grup 3,4: >0,05

CD94(+)
NKp46(+)

2,97±1,41

2,46±1,41

5,34±4,13

6,49±2,31

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: 0,01
Grup 3,4: >0,05
Grup 2,3:0,063

CD56(+)
CD94(+)

4,38±2,49

5,47±2,78

6,11±3,18

9,59±5,14

Grup 1,4: 0,04
Grup 2,4: 0,05
Grup 3,4: >0,05

Grup 1,4: >0.05
Grup 2,4: >0.05
Grup 3,4: >0.05
Grup 1,4: 0,066
Grup 2,4: 0,02
Grup 3,4: >0,05
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%

ġekil 4.4. Gruplara göre NK hücre popülasyonlarının karĢılaĢtırılması

%

ġekil 4.5. Reseptör ekspresyonlarının gruplara göre karĢılaĢtırılması-1
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%

ġekil 4.5. Reseptör ekspresyonlarının gruplara göre karĢılaĢtırılması-2

4.4. Olguların profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre
karĢılaĢtılması
Tüm olgular profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre E:H 1:1 oranında NK sitotoksisitesi
ve CD16(+)CD56(+)‘liği yönünden değerlendirildi. Profilaktik kranyal ıĢınlama alanlarla almayanların
E:H 1:1 oranında NK sitotoksisite değerinde anlamlı farklılık elde edildi (p<0.05) (Tablo 4.4). NK
hücre sayısını yansıtan CD16(+) CD56(+)‘liği açısından anlamlı fark yoktu.
Tablo 4.4 Tüm olguların profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre karĢılaĢtırılması

E:H 1:1
(%)

CD16(+) CD56(+)
(%)

PKI(+)

40,69±16,23 (n:13)

4,69±3,17 (n:18)

PKI(-)

22,99±14,5 (n:13)

5,90±3,59 (n:14)

p

0,007*

>0,05

*p<0.05
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4.5. Grupların profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre
karĢılaĢtırılması
Grup 2 ve grup 3 olguları NK hücre sayıları ve NK hücre aktiviteleri yönünden profilaktik
kranyal ıĢınlama durumlarına göre karĢılaĢtırıldı (Tablo 4.4). Ġdame kemoterapisi alan olguların (grup
2) %83‘üne profilaktik kranyal ıĢınlama uygulanmıĢtı. LU ile ifade edilen NK aktivitesi açısından
profilaktik kranyal ıĢınlama alan ve almayanlar arasında anlamlı fark yoktu. CD16+CD56+‘liği
yönünden bakıldığında PKI(+) olguların ortalama değeri %3,80±2,15 iken, PKI(-) olguların ortalama
değeri %5±1,41 idi, ancak aralarında anlamlı fark yoktu. Tedavisi kesilmiĢ olguların (grup 3) %53‘ü
PKI(+) idi, E:H oranı 1:1 için değerlendirildiğinde PKI(+) olguların değeri PKI(-) olgulardan daha
yüksekti ancak fark anlamlı değildi. NK aktivitesi yönünden bakıldığında LU değeri ortalaması PKI(+)
grupta 1,49±0,24,

PKI(-) grupta 1,75±0,31 idi. Tedavisi kesilmiĢ grupta PKI(+)‘lerin

CD16+CD56+‘liği açısından ortalama değeri %5,81±3,98, PKI(-)‘lerin ise %8,05±4,01 idi ancak
aralarındaki fark anlamlı değildi.
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Tablo 4.5. Grupların profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre karĢılaĢtırılması
Grup 2
(Ġdame
KT)
n=12

Grup 3
(Tedavi
kesilmiĢ)
n=15

PKI (+)
 N

10(%83)

8(%53)

%48,06± 11,51

%28,90±16,62

1,77±0,68

1,49±0,24

%3,80±2,15

%5,81±3,98

 N

1(%8)

7(%47)

 E:H

%49,54

%21,08±16,86

1,81

1,75±0,31

%5±1,41

%8,05±4,01

 E:H
1:1
 LU50/105
 CD16+
CD56+
PKI (-)

1:1
 LU50/105
 CD16+
CD56+

 p

>0.05

4.6. Grupların risk gruplarına göre karĢılaĢtırılması
Risk gruplarına göre gruplar kendi içlerinde NK hücre popülasyonu ve NK hücre aktivitesi
yönünden değerlendirildi (tablo 4.5.). Grup 1 vakalarının %50‘si standart, geri kalanı ise orta risk
grubundandı. Standart risk grubunun LU ortalama değeri 1,51±0,49 ve CD16+CD56+ ortalama değeri
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4,48±3,31 idi. Grup 2 vakalarının %17‘si standart, %34‘ü orta, %50‘si yüksek risk grubundandı. NK
hücre populasyonunu ifade eden CD16+CD56+‘liği açısından standart risk grubu değerleri yüksek risk
grubundan daha yüksekti ancak fark anlamlı değildi. Grup 3 vakalarının %47‘si standart risk grubu,
%53‘ü yüksek risk grubundandı. Standart risk grubunun LU ortalama değeri 1,75±0,31 ve
CD16+CD56+ ortalama değeri %8,05±4,01 idi.

Tablo 4.6. Risk gruplarına göre litik ünite ve NK alt gruplarının karĢılaĢtırılması*
Grup 1

Grup 2

Grup 3

(Prot. M bitmiĢ)

(Ġdame KT)

(Tedavi kesilmiĢ)

Standart

Orta

Standart

Orta

Yüksek

Standart

Yüksek

N

3

3

2

4

6

7

8

LU50/105

1,51±0,49

1,20±0,25

1,81

1,47±0,47

2,00±0,78

1,75±0,31

1,49±0,24

CD16+

4,48±3,31

3,60±2,42

5,00±1,4

3,75±0,96

3,83±2,79

8,05±4,01

5,81±3,98

CD56+
(%)
*p>0.05

4.7. Tedavi kesilme sürelerine göre olguların değerlendirilmesi
Tedavisinin kesilmesinin üzerinden bir yıldan az süre geçen olgularla, aynı gruptaki diğer
olgular ve kontrol grubu NK popülasyonu ve NK aktivitesi yönünden kıyaslandı (tablo 4.6.). E:T
oranı 1:1 için değerlendirildiğinde TK≤1 yıl olan olguların değeri %22,36±15,87, bir yıldan uzun süre
olan olguların değeri ise %26,32±18,35 bulundu. CD16+CD56+‘liği TK≤1 yıl için %5,05±3,58, TK>1
yıl için %8,06±4,02 saptandı. Gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.
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Tablo 4.7. Tedavi kesilme sürelerine göre NK popülasyonu ve NK aktivitesi
*TK≤1 yıl

TK>1 yıl

Kontrol grubu

7

8

9

%22,36±15,87

%26,32±18,35

%20,61±10,98

LU50/105

1,57±0,3

1,71±0,32

1,55±0,22

>0.05

CD16+

%5,05±3,58

%8,06±4,02

%9,75±6,80

>0.05

N
E:H

p

>0.05

1:1

CD56+
*TK: Tedavi kesimi

4.8. Grupların immünfenotiplerine göre karĢılaĢtırılması
Gruplar immünfenotip durumlarına göre E:H 1:1, LU ve değerlerine göre karĢılaĢtırıldı (tablo
4.7). Anlamlı farklılık tedavisiz grupta B ve T hücre immünfenotipleri arasında CD16+CD56+‘liği
açısından saptandı (p<0.05).
Tablo 4.8. Grupların immünfenotip dağılımlarına göre E:H 1:1, LU ve NK alt gruplarının
karĢılaĢtırılması
Grup 1

Grup 2

Grup 3

p*

(Prot. M bitmiĢ)

(Ġdame KT)

(Tedavi kesilmiĢ)

B hücre

T hücre

B hücre

T hücre

B hücre

T hücre

n

5

1

5

7

12

3

1:1

19,67± 3,79

23,04

41,36±11,58

50,18± 10,60

24,11±17,95

24,80±15,64

>0.05

LU50/105

1,49±0,38

0,95

2,31±0,71

1,54±0,49

1,64±0,26

1,65±0,41

>0.05

CD16+

4,56±2,58

1,43

4,00±1,58

4,00±2,45

5,03±3,85

9,90±1,88

0.38**

E:H
(%)

CD56+
(%)
*p:Her grup kendi içinde

**Grup 3 ve p <0.05
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4.9. Sitokin düzeylerinin gruplara göre dağılımı
Olguların deney öncesi (uyarılmamıĢ- serum düzeyi) ve deney sonrası (uyarılmıĢ-tümor
hücreleri ile) alınan örnekleriyle ölçülen IL-15 ve INF-γ düzeyleri gruplara göre değerlendirildi. Deney
öncesi alınan örneklerde INF-γ düzeylerinde grup 2 ve grup 3 değerleri grup 4‘ten anlamlı derecede
düĢüktü (p<0.05) (tablo 4.6.). Diğer farklılıklar anlamlı değildi.
Tablo 4.9. Gruplar arasında deney öncesi ve sonrası IL-15, INF-γ düzeylerinin karĢılaĢtırılması

IL-15

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

(Prot. M
bitmiĢ)

(Ġdame KT)

(Tedavi
kesilmiĢ)

(Kontrol
grubu)

9,94±5,82

8,01±9,27

11,31± 8,60

10,61± 5,01

p

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05

(UyarılmamıĢ)

Grup 3,4: >0,05
INF-γ

238,53±115,17

173,94±338,94

106,73±178,05

637,59±336,04

(UyarılmamıĢ)

Grup 1,4: ,070
Grup 2,4: ,007
Grup 3,4: ,001

IL-15

48,21± 86,28

43,63±121,39

9,72±16,86

24,92± 38,32

(UyarılmıĢ)

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05
Grup 3,4: >0,05

INF-γ
(UyarılmıĢ)

11,31± 3,51

18,29± 23,89

12,33± 3,03

10,88± 2,47

Grup 1,4: >0,05
Grup 2,4: >0,05
Grup 3,4: >0,05
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5. TARTIġMA
Lösemiler gibi neoplastik hastalıkların yoğun sitostatik tedavisi total remisyonlarda hatta bazı
hastalıklarda total kürlerde ciddi artıĢa neden olurken tedavinin kendisinden kaynaklanan çeĢitli
komplikasyonları da beraberinde getirmiĢtir. Sitostatiklerin yan etkilerinden bir tanesi de immün
sistem üzerine inhibe edici etkileridir. Ġmmün sistem disfonksiyonları hem kalitatif hem de kantitatif
olup, oluĢan etki çeĢitli derecelerde bu sistemin tüm temel elemanlarına karĢıdır (205) . NK hücreleri
de immün sistemin doğal (innate) immün yanıtları için kritik öneme sahip hücrelerdir.
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda NK aktivitesi hem hastalığın kökenini anlamak, hem de
kemoterapi

sürecince

geliĢebilecek

infeksiyonlardan

korunmak

için

önemlidir.

Kombine

kemoterapinin öncüleri bu immün disfonksiyonun farkında olmuĢlar ve tedavi altındaki çocuklarda
immün fonksiyonları güçlendirmek için aralıklı BCG uygulamaları gibi çeĢitli giriĢimlerde
bulunmuĢlardır (206). Tüm bu giriĢimlere rağmen immün fonksiyonların düzelmesi ancak idame
kemoterapisi kesildikten sonra olmaktadır (207). Yine de günümüze kadar bu konuda çalıĢmalar
yoğun olarak süregelmiĢtir.
ÇalıĢmamızda ALL‘li çocukların kemoterapinin çeĢitli aĢamalarında NK aktivitelerini sayısal
ve fonksiyonel olarak değerlendirmeyi ve bu özellikleri klinik ile iliĢkilendirmeyi hedefledik.
Olgularımızın genel özellikleri değerlendirildiğinde gruplar arasında cinsiyet dağılımı açısından
anlamlı farklılık yoktu. YaĢ olarak değerlendirildiğinde en büyük yaĢ ortalaması (13,09±4,32) tedavisi
kesilmiĢ gruba (grup 3) aitti. Tanı yaĢları arasında anlamlı fark olmayan ALL‘li çocuklarda grup 3‘e
ait farkın sebebi, grubun tedavisinin üzerinden belirli bir zaman geçmiĢ çocuklardan oluĢmasıydı.
Olguların immünfenotipleri, risk grupları, profilaktik kranyal ıĢınlama durumları ve kromozom
anomalileri de değerlendirilmeye alındı. Kromozom anomalisi t(4,11) pozitifliği olan bir vaka idame
kemoterapisi

alan

gruptaydı

ve

kromozom

anomalisinden

dolayı

yüksek

riskli

grupta

değerlendirilmiĢti.
NK hücre aktivitesini ALL‘li çocuklarda değerlendiren Sørskaar ve arkadaĢlarının
çalıĢmasında tanı anında ALL‘li çocukların periferik kanda ve kemik iliğinde NK aktivitesi normal
sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düĢük saptanmıĢtır. Remisyondaki hastaların ise NK aktivitesi
kontrol grubundan farklı bulunmamıĢtır. Ancak hasta sayısının az olması ve kontrol grubunun çocuklar
yerine sağlıklı eriĢkinlerden oluĢması çalıĢmanın sonuçlarını yorumlamayı zorlaĢtırmaktadır (191).
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Daha geniĢ vaka serisi olan bir çalıĢmada idame kemoterapisi alan ALL‘li çocukların NK aktivitesinin
(LU/107 %20 öldürme oranından hesaplanarak) eriĢkin ve çocuk kontrollere göre anlamlı olarak
düĢük olduğu, tedavisi kesilmiĢ grupla kontrol arasında litik ünite açısından anlamlı fark olmadığı
belirlenmiĢtir (208). Benzeri sonuçlar elde eden bir baĢka çalıĢmada idame kemoterapisi alan yirmi iki
ALL‘li çocukta sağlıklı kontrollerle karĢılaĢtırıldığında, NK hücre sayısı normal olsa bile NK
aktivitesinin düĢük olduğu, ancak NK aktivitesinin tedavinin kesimi ile birkaç ay içinde normale
döndüğü saptanmıĢtır (209).
ÇalıĢmamızda NK aktivitesi hem farklı E:H oranlarında % sitotoksisite olarak, hem de
LU50/105 olarak değerlendirildi. LU50/105 olarak bakıldığında grup 2‘nin ortalama değeri en yüksekti,
ancak fark anlamlı değildi.

Ġdame kemoterapisi alan grubun (grup 2) 1:1 E:H oranlarında NK

aktivitesi gruplar arasında en yüksekti. Grup 1 ile grup 2, grup 2 ile grup 3, grup 2 ile grup 4 arasında
anlamlı farklılıklar vardı. Bu bulgu söz konusu çalıĢmalardan farklıydı. Çocukluktan eriĢkinliğe
uzanan yaĢamda NK hücrelerinin hem sayısında hem de aktivitesinde artıĢ olduğu bilinmektedir (210).
YaĢ dağılımında diğer gruplardan farklı olmayan idame kemoterapisi alan grubun (grup 2) NK
aktivitesindeki yükseklik bu durumla açıklanamamaktadır. Hodgkin hastalığı üzerinde yapılan bir
çalıĢmada radyoterapi veya radyoterapi+kemoterapi ile tedavi edilmiĢ hasta grubunda NK aktivitesi
kontrol grubuna göre çalıĢmamıza benzer Ģekilde artmıĢ bulunmuĢtur (211). Ġdame kemoterapisi alan
gruptaki çocukların %83‘üne profilaktik kranyal ıĢınlama idame kemoterapisine baĢlamadan hemen
önce uygulanmıĢtı. Yamada ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada 24 Gy profilaktik kranyal ıĢınlama
uygulanan ALL‘li çocuklarda ıĢınlamadan hemen sonra bakılan NK hücre aktivitesi anlamlı olarak
artmıĢtır. Sağlıklı kiĢilerden alınan lenfositlerin in vitro 20 Gy radyasyona maruz bırakılması ile NK
aktivitesinin ıĢınlanmayanlara göre 1.4 kat arttığı (p<0.05) ancak 50 Gy radyasyona maruz
bırakıldığında anlamlı olarak azaldığı bildirilmiĢtir. Radyoterapinin geç etkileri değerlendirildiğinde
ıĢınlanan hastaların NK aktivitelerinin ortalaması ıĢınlanmayanlara ve kontrol grubuna göre yüksek
bulunmuĢtur. ÇalıĢmada bu durumun süpresör T lenfositlerinin azalması veya hümoral etki ile iliĢkili
olup olmadığı da araĢtırılmıĢ bunun radyoterapinin direkt NK üzerine etkisi olduğu saptanmıĢtır (195).
Bir baĢka çalıĢmada ise sağlıklı kiĢilerde düĢük radyasyon dozlarında NK aktivitesinin ortalama
değerlerinin arttığı görülmektedir (212). ÇalıĢmamızda idame kemoterapisi alan grubun büyük
çoğunluğuna (%83) 12 Gy-18 Gy radyasyon dozu uygulanmıĢtır. Ayrıca tüm olgular istatistiksel
olarak değerlendirildiğinde profilaktik kranyal ıĢınlama alan olguların almayanlara göre NK
sitotoksisite değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu saptandı. Ġdame grubundaki NK aktivitesi
artıĢına belki böyle bir yorum getirilebilir.
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Aktivite reseptör iliĢkisini değerlendirmek için; gruplara göre reseptör ekspresyonları
incelendiğinde NK hücrelerini yansıtan CD16+CD56+ populasyonu grup 1 (protokol M bitmiĢ) ve grup
2 (idame kemoterapisi alan)‘de grup 4 (kontrol grubu)‘e göre anlamlı olarak azalmıĢtır. Mazur ve
arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada ALL‘li çocuklar protokol II‘nin sonunda ve tedavileri kesildikten
bir yıl sonra CD16+CD56+ populasyonu açısından kontrol grubu ile karĢılaĢtırılmıĢlar ve yoğun
kemoterapi alan grupta bu populasyon diğer gruplara göre düĢük saptanmıĢtır (213).
2009 yılında yayınlanan Eyrich ve arkadaĢlarına ait prospektif bir çalıĢmada standart ve orta
risk, radyoterapi almamıĢ yirmi ALL‘li çocuğun kemoterapinin çeĢitli aĢamalarında hücresel ve
hümoral immünitesi değerlendirilmiĢtir. NK hücrelerinin tanıda normal sınırlar içinde olduğu, ancak
yoğun kemoterapi ile diğer lenfositler gibi sayılarının azaldığı, indüksiyon faz II‘nin sonunda kısa bir
toparlanma sürecinden sonra reindüksiyon ve idame kemoterapi süresince normal sınırların altında
devam ettiği ifade edilmektedir. Tedavinin kesilmesinden 3-6 ay sonra tekrar yükseldikleri
görülmektedir (214). Benzeri bulgular NK hücre populasyonu açısından bizim çalıĢmamızda da elde
edilmiĢtir. Bu prospektif çalıĢmada sitokinler de araĢtırılmıĢtır. IL-4, IL-7, IL-13, IL-15, IFNγ ve
TGFβ düzeyleri değerlendirilmiĢ, bu sitokinlerin düzeylerinde tedavinin seyri sırasında minör
değiĢiklikler elde edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda çeĢitli tedavi gruplarında IFNγ ve IL-15 düzeyleri
mononükleer hücreler tümör hücreleri ile uyarılmadan ve uyarıldıktan sonra değerlendirilmiĢ ve
yalnızca tümör hücreleri ile uyarılmamıĢ örneklerde grup 2 ve grup 3 kontrol grubuna göre anlamlı
olarak düĢük bulunmuĢtur.
ÇalıĢmamızda CD16+NKG2D+ hücre popülasyonu idame kemoterapisi alan grup 2‘de kontrol
grubu (grup 4)‘na göre düĢük saptanmıĢtır (p<0.05). NKG2D ligandları MICA, MICB ve ULBP olan
aktivatör bir reseptördür. ÇalıĢmalarda tek baĢına NKG2D sinyallerinin NK hücre fonksiyonlarını
baĢlatmakta yeterli olduğu ifade edilmektedir (158).
Kemoterapinin yoğunluğu, süresi immün fonksiyonları önemli ölçüde etkilemektedir.
Kemoterapinin yoğunluğunu belirleyense risk gruplarıdır. Ek ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada
çocukluk çağı ALL‘sinde standart, orta ve yüksek risk grupları karĢılaĢtırılmıĢ ve tedaviden altı ay
sonra bile yüksek risk grubunda T, B ve NK hücrelerinin alt gruplarında kalıcı anormalliklerin olduğu
belirlenmiĢtir (215).

ÇalıĢmamızda olguların risk gruplarına göre değerlendirilmesinde grup 1

(protokol M bitmiĢ) içindeki standart risk grubunun LU ve NK hücre populasyonu ortalamaları orta
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risk grubundan fazlaydı. Grup 2 (idame kemoterapisi alan)‘de NK aktivitesini yansıtan LU değeri
yüksek risk grubunda standart ve orta risk grubundan fazlaydı. CD16+CD56+‘liği açısından ise standart
grup değeri diğer risk gruplarından fazlaydı. Grup 3 (tedavisi kesilmiĢ)‘de ise hem NK aktivitesi, hem
NK hücre sayısı açısından standart risk grubu daha üstündü. Grup 2‘de yüksek risk grubunda gözlenen
NK aktivitesindeki artıĢın sebebi bu grubun hepsine profilaktik kranyal ıĢınlama uygulanması olabilir.
Onun dıĢındaki diğer gruplarda Ek‘in çalıĢmasına benzer Ģekilde standart risk grubunda yani daha az
yoğun kemoterapi alan olgularda NK fonksiyonları kalitatif ve kantitatif daha fazlaydı. Grupların
immünfenotiplerine göre değerlendirilmesi risk grupları değerlendirmesi ile benzerdi. T hücreli grup
yüksek risk grubunu ifade ederken, B hücreli grup ya standart ya da orta risk grubunu yansıtmaktaydı.
Olguların tedavi kesilme sürelerine göre değerlendirilmesinde grup 3 vakaları kullanılmıĢtır.
Olgu sayısının az olması nedeniyle tedavi kesiminin üzerinden 1 ay ve 6 ay geçmiĢ çocuklar olarak
gruplandırılamadı. E:H 1:1, LU ve CD16+CD56+ açısından tedavi kesimi ≤ 1 yıl olan olgular, tedavi
kesimi TK > 1 yıl olanlara göre daha düĢük değerlere sahipti. CD16+CD56+ değerleri ise kontrol
grubuna göre daha düĢüktü. Kovacs ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada lösemili çocukların
%41,9‘unda kemoterapi kesilmesinden 15±4,4 ay sonra sellüler immüniteye ait parametrelerden en az
biri normal sınırların altındaydı. NK aktivitesi lösemili çocukların %16,3‘ünde, ADCC %18,6‘sında
azalmıĢtı (216).
ÇalıĢmamızda literatürden farklı olarak hem NK aktivitesini hem de NK hücreleri reseptörlerini
birlikte değerlendirdik. Ayrıca risk grupları ve kranyal ıĢınlama durumlarını da dikkate aldık.
ÇalıĢmamızda gruplara düĢen olgu sayısının az olması ve homojen dağılmaması istatiksel olarak
değerlendirmeyi zorlaĢtırmıĢtır. NK aktivitesinin ve sayısının sağlıklı bireylerde yaĢla birlikte
değiĢmesi daha geniĢ vaka serilerinde her grup içinde yaĢ gruplarını ayırmayı gerekli kılmaktadır.
Ayrıca her olguyu diğerinden ayıran kiĢisel özellikler nedeniyle (hastanın tanısından tedavi kesilinceye
kadar geçen sürede çeĢitli aralıklarla takibi) ve kemoterapinin değiĢik aĢamalarını içeren prospektif bir
çalıĢma gereklidir. ALL‘li çocuklarda immün sistemi hem hümoral hem de hücresel olarak
değerlendirmek, bu sisteme tüm yönlerden bakmayı sağlayacaktır.

6. SONUÇLAR
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1. NK sitotoksisite deneyinde 1:1 E:H oranında grup 2 (idame KT) değeri grup 1 (protokol M
bitmiĢ) , grup 3 (tedavisi kesilmiĢ) ve grup 4 (kontrol grubu) değerlerinden anlamlı derecede
yüksekti (p<0.05).
2. Reseptör ekspresyonları değerlendirildiğinde CD16+CD56+, CD16+NKG2D+, CD94+NKp46+
yönünden grup 2‘nin grup 4‘ten anlamlı derecede düĢük olduğu gözlendi (p<0.05).
CD56+CD94+‘liği yönünden grup 1‘in grup 4‘ten anlamlı derecede düĢük olduğu izlendi
(p<0.05).
3. Tüm olgular değerlendirildiğinde profilaktik kranyal ıĢınlama alanların NK sitotoksisitesi E:H
1:1 oranında profilaktik kranyal ıĢınlama almayanlara göre anlamlı derecede yüksekti.
4. Profilaktik kranyal ıĢınlama durumlarına göre NK fonksiyonları kalitatif ve kantitatif
değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
5. Risk gruplarına göre LU, CD16+CD56+ değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık
yoktu ancak grup 1 ve grup 3‘de standart risk grubu değerleri ortalaması orta ve yüksek risk
grubuna göre daha yüksekti. Grup 2‘de ise LU yüksek risk grubu ortalaması standart ve orta
risk grubundan fazlaydı.
6. Tedavi kesilme sürelerine göre olguların değerlendirilmesinde E:H 1:1 oranında ve
CD16+CD56+‘liği yönünden TK ≤ 1 yıl olan olguların TK > 1 yıl olan olgulara göre ortalaması
daha düĢüktü.
7. Grupların immünfenotiplerine göre karĢılaĢtırılmasında gruplar arasında anlamlı farklılık
yalnızca tedavisiz grupta B ve T hücreleri arasında CD16+CD56+‘liği yönünden elde edildi.
8. IFNγ ve IL-15 düzeylerinin ölçülmesinde yalnızca tümör hücreleri ile uyarılmamıĢ örneklerde
grup 2 ve grup 3 kontrol grubuna göre anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur.
Sonuç olarak, çoğunluğu profilaktik kranyal ıĢınlama alan grup 2 (idame kemoterapisi alan)‘nin
NK sitotoksisitesinin yüksek çıkması düĢük dozlarda radyoterapinin NK hücre fonksiyonlarını
arttırması ile iliĢkili olabilir. Risk gruplarının belirlediği kemoterapi ise NK hücreleri sayısal bazda
etkileyemektedir. Tedavi kesilme süresi ise NK hücrelerinin fonksiyonlarını yeniden kazanmasında
önemlidir. ALL günümüzde elde edilen pek çok baĢarılı sonuçla bir çocukluk çağı kanseri olmaktan
çıkıp bir hastalık haline gelme yolunda ilerlemektedir. Bugünün ALL‘li çocukları yarının sağlıklı
eriĢkinleri olacaklardır. Yalnızca tedavi sürecinde değil, tedavi sonrasında da immün sistemin durumu
bu nedenle önem kazanmaktadır.

Pek çok immün fonksiyonunun merkezinde yer alan NK

hücrelerinin fonksiyonlarında radyoterapi ile meydana gelen artıĢ akla MSS relapsını önlediği gibi
sistemik relapsı da önleyebilir mi sorusunu getirmektedir. AraĢtırmalar kafalarda yeni soru iĢaretleri
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oluĢtururken yeni cevapların da bulunmasını sağlayacaktır. Kemoterapi ve radyoterapi ile
fonksiyonlarında değiĢiklikler meydana gelen NK hücrelerini daha iyi anlamak ve bu sayede
fonksiyonlarını arttıran tedavi yöntemleri geliĢtirmek, ALL‘li çocukların hayat kalitelerine katkıda
bulunacaktır.
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9. EKLER
Ek1 GÖNÜLLÜ OLURU FORMU
Sayın Anne/Baba,

Size Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı‘nda yürütülmekte olan bir
araĢtırma hakkında bilgi vermek üzere ulaĢmıĢ durumdayız.

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluĢturur ve birinci sıradadır. Türkiye'de de
her yıl 16 yaĢın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Tedavi edilmezse
ölümcül bir hastalık olan lösemiler etkin tedavi yöntemleri ile %70 oranında iyileĢtirilmektedir. Ancak
kemoterapi ile birlikte bağıĢıklık sistemi zayıflamakta, pek çok zararlı etkene hassas hale gelmektedir.
Kemoterapi tedavisini halen idame olarak alan çocuğunuzdan alınan kan örneği ile bağıĢıklık
sisteminin kemoterapi tedavisi sonrasındaki durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Böylelikle
uzun vadede kemoterapinin bağıĢıklık sistemi üzerine etkilerini anlayıp, bu etkileri azaltmanın
yollarına bir kapı açabileceğiz.

AraĢtırma nedeniyle çocuğunuza herhangi bir zarar verilmeyecek ve herhangi bir ilaç ya da madde
kullanılmayacaktır. Bu araĢtırmadaki bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Sizden araĢtırma esnasında
ya da neticesinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu araĢtırmada yer almanız durumunda size
ek bir ücret de verilmeyecektir. Bu araĢtırmaya katılmayı kabul etmeyebilir ya da daha sonradan
katılmaktan vazgeçebilirsiniz. Bu araĢtırmaya katılmasanız dahi çocuğunuz her çocuk gibi tedavi ve
bakım görecektir. Muhtemel zarar durumunda tarafımızla temasa geçebilirsiniz.
Bu metni tam olarak okuyup anladığınıza ve çalıĢmada gönüllü olarak yer almayı kabul ettiğinize dair
aĢağıdaki boĢ yerleri lütfen doldurunuz.
Bu araĢtırmada yer almanızdan ötürü teĢekkür eder, size ve çocuğunuza sağlıklı bir yaĢam dileriz.
Temas kurulacak yardımcı araĢtırmacının adı ve soyadı:Dr. Tuğçe AKSU UZUNHAN
Temas Adresi: Ġstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çapa 34390 Ġstanbul
Adı Soyadı:

Tarih:

Ġmza
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Ek2 ÇalıĢma formu
KONU: Akut lösemili çocuklarda kemoterapinin NK hücreleri üzerine etkileri
FORM

Adı Soyadı:

Doğum tarihi:

YaĢı:

Cinsiyeti: Kız ( ) / Erkek( )

Tanısı:

Tanı yaĢı:

Kemoterapi protokolü:

Tedavi aldığı tarihler:

Tekrarlayan enfeksiyonları var mı?
Lösemi öncesi tekrarlayan infeksiyonları var mıydı?

ALL ile iliĢkili olarak
Ġmmünfenotip:
Kromozom anomalisi:
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Ek3 GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar
hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz konusu klinik araĢtırmaya
kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Gönüllünün Adı-soyadı, Ġmzası, Tarih, Adresi (varsa telefon no., faks no,...)

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, Ġmzası, Tarih, Adresi
(varsa telefon no., faks no,...)

Açıklamaları yapan araĢtırmacının Adı-soyadı, Ġmzası, Tarih,

Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ görevlisinin Adı-soyadı, Ġmzası,
Tarih, Görevi
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