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Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.02.2011 tarihinde çevirisi
yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Konular
• Mantle hücreli lenfoma (MCL) çok sayıda B-hücreli lenfoma subtiplerinden biridir.
• MCL genellikle lenf nodu büyümesiyle başlar; kemik iliği, karaciğer ve gastrointestinal kanal gibi
diğer dokulara yayılabilir. Bazen lenf nodu dışında örneğin gastrointestinal kanalda bir lenfositte
başlar.
• MCL hemen tüm vakalarda aşırı siklin D1 (hücre büyümesini stimule eden protein)
ekspresyonuyla ayrılır. Kromozom 11 ile 14 arasındaki translokasyon aşırı siklin D1 ekspresyonuna
neden olur.
• MCL diğer agresif B-hücreli lenfomalar gibi birden fazla ilaç tedavisiyle, genellikle beş ajanın
kombine edilmesiyle tedavi edilir. Hastalığında ilerleme görülen vakalarda bortezomib (Velcade®)
gibi yeni ajanlar kullanılabilir. Klinik çalışmalarda bugünkü tedavi yaklaşımlarında ilerleme
sağlanması beklenmektedir.
• MCL tedavisinde otolog kök hücre transplantı kullanılabilir. Eğer hastanın yaşı allojenik kök hücre
transplantına uygunsa ve eşleştirilmiş akraba donörü varsa miyeloablatif veya nonmiyeloablatif
allojenik transplantasyon kullanılabilir.
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Giriş
Lenfoma genellikle lenf nodund
da veya zam
man zaman başka bir organda
o
lennfositte başllayan bir
kanser tippidir. İki büüyük katego
oriye ayrılır : Hodgkin lenfoma
l
ve non-Hodgkkin lenfomaa (NHL).
Çeşitli N
NHL subtipleerinden birii olan manttle hücreli lenfoma,
l
Biirleşik Devlletlerdeki tü
üm NHL
vakalarınnın yaklaşıkk %6’sını olluşturmaktaadır. Bu bro
oşür hastalığ
ğın tanısı vee tedavisi hakkında
h
bilgi içerrmektedir. Okuyucuya
O
bir temel ooluşturmak amacıyla
a
ilk
k olarak lennfatik sistem
mle ilgili
bilgi sunuulmaktadır.
Lenfositller ve lenfaatik sistemin rolü nediir?
Lenfosit bbir tip beyaaz küredir. Birçok
B
lenfoosit lenf no
odlarında (tüm vücuttta bulunan fasulye
şeklinde küçük yapıılar) ve derri, kemik illiği, dalak, timus ve gastrointesti
g
inal kanalı döşeyen
doku gibbi lenfatik sistemin diğer
d
parçaalarında bullunur. Lenffatik sistem
m vücudun immün
sistemininn bir parçassıdır.
Lenfatik sistem üç ana tip hüccre içerir: T lenfositleer, B lenfossitler ve dooğal öldürüccü (DÖ)
hücreler. Bu hücreleer tüm vücuttta lenfosittten zengin sütsü
s
beyaz sıvı içeren lenfatik dam
marlarda
hareket ederler. Bu sıvı
s “lenf” olarak
o
adlanndırılır. Len
nfositler vüccutta lenfatikk damarlar boyunca
sürekli oolarak dolaaşırlar, buraadan kana veya doku
ulara girereek bakterileer, mantarllar veya
virüslerlee gelişen ennfeksiyonlarra cevap veerirler. T ve B hücreleeri birlikte çalışarak vücuttaki
v
enfeksiyööz ajanları yıkan antikorları yapparlar. Antiikorlar enfeeksiyöz ajan
anları kaplaar ve bu
ajanları nnormalde kanda
k
ve dokularda
d
bbulunan vee “nötrofilleer” veya ““monositler”” olarak
adlandırıllan diğer beeyaz küreleerin hedefi hhaline getirrir. DÖ hüccreler belirlii hücrelerlee enfekte
olan hücrreleri tanıyaabilir ve direekt olarak bbu hücreleree ve mikropllara saldırabbilirler.
k kabul edi
dilir. Lenf nodunun
n
Lenf noddları immün sistemin temel orgganlarından biri olarak
“korteks”” olarak adlaandırılan dıış bölgesindde B hücreleerinin yapıld
dığı lenfoidd folliküller bulunur.
Bu folliküüller yeni yapılan
y
B lenfositlerininn bulunduğ
ğu “mantle zon”
z
olarak adlandırılaan bir dış
zona sahhiptir. Follikküller arasıındaki boşlluklar T leenfositinden
n zengindir.. Lenf nod
dunun iç
bölgesi ““medulla” olarak
o
adlaandırılır. Buu bölge len
nf nodunun
n dışına, leenf damarlaarı içine
gidecek oolan B ve T hücrelerini içerir.

Mantle hücreli leenfoma ned
dir?
Mantle hhücreli lenfo
foma (MCL
L) mantle zzonu olarak
k adlandırılaan lenf noddu follikülü
ünün dış
kenarındaa B lenfosittinin malign transform
masyonunun
n sonucudurr. Transform
me olan B lenfositi
(lenfoma hücresi) koontrolsüz şeekilde çoğaalır, biriken lenfoma hü
ücreleri lennf nodlarınd
da tümör
oluşturur ve nodlarınn büyümesin
ne neden ollur. Lenfom
ma hücreleri lenfatik kannallara gireer ve lenf
nodları ile kemik iliğği, karaciğerr ve gastroinntestinal kaanal gibi dok
kulara yayıllır.
Amerika Birleşik Deevletlerindee her sene yyaklaşık 59.000 yeni NHL vakası ortaya çıkm
maktadır.
MCL hasstaları yıllıkk yeni NHL
L vakalarınnın yaklaşık
k %6’sını oluşturmakt
o
tadır veya her
h sene
yaklaşık 3.500 yeni vaka ortayaa çıkmaktaddır. MCL yaaşlılarda dah
ha sık ortayya çıkmaktaadır– tanı
anındaki ortalama yaaş 60 yaşlarrın ortalarıddır.
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Mantle h
hücreli lenfomanın seebepleri nellerdir?

Mantle hhücreli lenfooma (MCL) hastalarınnın yaklaşık
k %85’indee kromozom
m 11 ve kro
omozom
14’ü içeren, “resiprookal translok
kasyon” olaarak adland
dırılan ve t(1
11;14) olaraak kısaltılan
n genetik
değişiklikk vardır. Buu genetik deeğişiklik birr anlamda hastalığın sebebi olarakk kabul ediliir, çünkü
muhtemeelen dışsal (çevresel)
(
faaktörlerden bağımsız olarak
o
birçok hücrede oortaya çıkan
n sürekli
mutasyonnların sonuccu olarak olu
uşmaktadır .
B lenfosiitlerinin geelişimi sırassında krom
mozom 11’d
deki kırılmaa (siklin D 1 geni bölgesinde)
kromozom
m 11’den küçük
k
bir segmentin
s
kkromozom 14’e (antik
kor moleküüllerinin olu
uşumunu
kontrol eeden gen böölgesinde) trransferiyle sonuçlanır. Bu nedenle kromozom
m 11 ve 14
4’ün kısa
segmentleeri yer değğiştirir. Bu
u genetik ddeğişiklik trransforme olan B lennfositinin (lenfoma
(
hücresi) aaşırı siklin D1
D üretimin
ni tetikler – siklin D1 hücre
h
bölünmesi ve artıışını destek
kleyen ve
yönlendirren proteinddir. Sonuçtaa ortaya çıkaan mutant mantle
m
zon B lenfositlerri MCL tüm
mörlerine
neden olur. Hastalların küçük
k bir bölüümünde t(11;14) mevcut değilddir. Bu hastaların
çoğunluğğunda diğer genetik deeğişiklikler aşırı siklin D1 üretim
mine neden oolur. Nadirren diğer
siklin gennlerinin aşırrı ekspresyo
onuna bağlı olarak MCL
L gelişir (örr. siklin D2 ve siklin D3).
D

Mantle hücreli len
nfoma tanısı nasıl konu
ur?
Tüm lenffomalara ilkk olarak etk
kilenen dokku, genellik
kle lenf nod
du biyopsisiinin incelen
nmesiyle
tanı konuur. Mantle hücreli
h
lenfo
oma vakasınnda: 1) Örn
neğin, lenf nodu
n
biyopssisinden eld
de edilen
dokunun mikroskobbik incelem
mesi lenfom
ma varlığını ayırt edeb
bilir. Özel ççalışmalar lenfoma
h
yüzeey markırlarrına sahip olduğunu,
o
3)
3 Hücre içiinde aşırı siklin D1
hücrelerinnin: 2) B hücresi
proteini ssalgıladığınıı; veya 4) Translokasyo
T
on 11;14 içeerdiğini gössterir.
Bu bulguular hemen tüm
t
MCL vakalarında
v
tanıyı ortay
ya koyar. Paatolog (dokuu incelemessi ve tanı
koymadaa uzmanlaşm
mış doktor) hücrelerin yyavaş ilerleeyen (ve staandart kemooterapiye daaha fazla
cevap veeren) veya daha
d
agresiif (ve standdart kemoteerapiye dahaa az cevap veren) bir hastalık
yapısındaa olup olm
madığını belirlemek
b
amacıyla biyopside görülen leenfoma hü
ücrelerini
evrelendiirir. Vakalaarın küçük
k bir bölüm
ümünde esaas olarak mikroskop altında in
ncelenen
hücrelerinn görünüm
mü ve bunlaarın sahip oolduğu B hücresi
h
özeelliklerine ggöre lenfom
ma tanısı
konur – tt(11;14) meevcut değild
dir, fakat hhücrelerin klasik
k
MCL’nin gen ekkspresyon modeline
m
çok benzeyen gen ekkspresyon modelleri
m
vaardır ve sikllin D1’den ziyade aşırıı siklin D2 veya D3
b
gennin aşırı veya eksik
eksprese etmektedirller. Genellikle lenfosittlerde eksprrese edilen binlerce
ma gen eksp
presyon analizi” olaraak adlandırıılan özel
ekspresyoon modelinni görmek için “lenfom
test kullaanılır.
Belirtilerr ve Bulgulaar
Birçok haastada tanı anında
a
hastalık multipll lenf nodlaarı ve vücud
dun diğer böölgelerini tu
utmuştur.
Bu bölgeeler dalak, kemik iliğ
ği ve kan, boğazdakii lenf nodlları (tonsilller ve aden
noidler),
karaciğerr veya gasttrointestinal kanaldır. Gastrointeestinal kanaalda “multiipl küçük bağırsak
polipleri”” olarak billinen hastallık lenfomaa hücresi arrtışından kaaynaklanabiilir. MCL hücreleri
h
beyin ve spinal korddu invaze ed
debilirler.
MCL hasstalarında işştah ve kilo kaybı, bulaantı ve/veyaa kusma, sin
ndirim güçlüüğü, abdom
minal ağrı
veya şişkkinlik, karaaciğer veya dalak büyüümesine baağlı “dolgun
nluk” hissi veya huzu
ursuzluk,
sıklıkla bbir veya iki bacağa
b
yayıılan sırt bas ıncı veya ağ
ğrısı veya an
nemiye bağğlı halsizlik görülür.
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Evrelenddirmede Kullanılan Testtler
En iyi teddavi seçeneeğini planlam
mak amacıyyla hastalığıın yaygınlığ
ğı veya “evrrelendirme”” yapılır.
MCL evrrelendirmesiinde kullanıılan testler aaşağıdaki teestleri kapsaayabilir:
• Kırmızıı ve beyaz küre
k
ve plateelet konsanttrasyonunu saptamak iççin tam kann sayımı
• Hastalığğın lenf noodlarının öteesine ve keemik iliği iççine yayılıp
p yayılmadıığını saptam
mak için
kemik iliğği aspirasyoonu ve biyop
psisi
• Derin leenf nodları, karaciğer, dalak veya vücudun diiğer bölgeleerinde hastaalık olup olm
madığını
görmek iiçin göğüs, abdomen ve pelvisinn komputeriize tomograafi (CT) ilee taramasın
nı içeren
görüntüleeme çalışmaaları
• Kandakki spesifikk proteinlerrin, özelliklle hastalığın yayılım ve progrees hızının indirekt
markırlarrı olan seruum laktik deehidrogenazz (LDH) vee beta-2-miikroglobulinn seviyeleriini ölçen
kan testleeri.

Mantlee hücreli len
nfoma teda
avisinde ku
ullanılan ba
azı terapilerr nelerdir?
Kanser m
merkezindee mantle hücreli
h
lenffoma tedav
visinde uzm
man olan hematolog--onkolog
hastalığınn spesifik teedavisi kon
nusunda tavssiyede bulu
unabilecek en
e uygun ki
kişidir. Birço
ok MCL
hastası taanı ve evrellendirmeyi takiben
t
tedaavi alır. Yaavaş ilerleyeen MCL’si olan bunun
n dışında
sağlık soorunu olmaayan az say
yıda hasta için klinisy
yenler tedaavi başlamaadan önce hastanın
yakındann izlendiği “gözleyereek beklem
me” periyod
dunu tavsiy
ye edebilirrler. Bu vakalarda
semptom
mlar sorun ollmaya başlaadığında veyya hastalık ilerleme bellirtileri göstterdiğinde (örneğin,
(
lenf noduu boyutundaa artış veya yeni genişleemiş nodlarr) tedavi başşlar.
MCL teddavisinde kuullanılan birr dizi kemotterapi komb
binasyonu vardır.
v
Hasttalar tipik olarak
o
bu
kombinassyonlardan biri artı rituksimabb ile tedav
viye başlarrlar. Ritukssimab mon
noklonal
antikorduur, laboratuaarda yapılan
n ve MCL hücrelerinin yüzeyindeki antijenlleri tanıyaraak ve bu
antijenlerre bağlanaraak işlev gö
österen bir aajandır; ritu
uksimab spesifik olaraak B lenfossitlerinde
bulunan C
CD20 antijeenini hedef alır. Son çaalışmalar keemoterapi artı
a rituksim
mab ile tedav
vi edilen
hastalarda başlangıç cevabı oran
nının tek baaşına kemotterapi ile ted
davi edilen hastalara göre daha
yüksek ollduğunu göstermektediir.
En sık kuullanılan yakklaşımlar şu
unlardır:
• R-CHO
OP – rituksim
mab, siklofo
osfamid, dokksorubisin, vinkristin ve
v prednizonn
• R-hiperrCVAD – rituksimab,, siklofosfaamid, vinkrristin, dokso
orubisin vee deksamettazon ile
dönüşüm
mlü olarak yüüksek-doz sitozin
s
arabiinosid ve metotreksat
m
• R-FCM
M – rituksimaab, fludarab
bin, siklofossfamid ve mitoksantron
m
n.
HiperCV
VAD gibi daha
d
agresif kemoteraapi tedavileeri cevap oranlarını
o
aartırabilir, fakat
f
bu
tedaviler çok toksik olabilir ve tipik olarakk sağlıklı, genç
g
hastalaarda kullanıılmaktadır. Hastalık
santral ssinir sistem
mine yayılıırsa ilaçlarr direk olarak spinaal kanalı yyıkayan sıv
vı içine
uygulanaabilir. Bu teddavi “intrateekal terapi”” olarak adlaandırılır.
Radyoimm
münterapi (RIT)
(
Radyoizootop partikkülleri etkin
nliklerini aartırmak am
macıyla mo
onoklonal antikorla kombine
k
edilebilirller. Radyoaaktif bileşen
n antikora baağlanır ve radyasyon
r
komşu
k
kanseer hücreleriini yıkar.
MCL teddavisinde toositumomab
b/iodin I-1 31 ve itriy
yum 90 ibrritumomab tiuksetan üzerinde
ü
çalışmalaar sürdürülm
mektedir.
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Proteazom İnhibitörleri
Bortezomib relaps gösteren veya refrakter MCL hastalarının tedavisinde ABD Gıda ve İlaç
Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış olan proteazom inhibitörüdür. Proteazom inhibitörleri
hücrenin büyümesi ve yaşaması için gereken proteinlerin akitvitesini bloke ederek hücre
yollarını etkiler. Velcade® tek ajan olarak önemli antikanser aktivitye sahiptir ve klinik
çalışmalarda diğer ajanlarla kombine olarak kullanılmaktadır.
Kök Hücre Transplantasyonu
Allojenik transplant yüksek doz kemoterapi veya radyasyon terapisi sonrasında kök hücrelerin
bir kişiden diğerine transfer edilmesidir. Bu transplant tipi genellikle 60 yaş altındaki hastalarda
kullanılmaktadır. Nonmiyeloablatif rejimlerin geliştirilmesi yaşlı hastalar için bir seçenek
oluşturabilir (Klinik Çalışmalar bölümüne bakınız).
Yüksek-doz ilaç terapisi ve otolog kök hücre transplantasyonu (hastanın kendi kök hücrelerinin
toplanması, toplanan materyalin dondurulması, hasta yoğun ilaç tedavisi aldıktan sonra bu
materyalin hastaya geri verilmesini içeren süreç) MCL hastalarında yüksek klinik remisyon
oranlarına neden olmuştur. Fiziksel durumu mükemmel olan yaşlı hastalar otolog kök hücre
transplantasyonuna adaydır.
Tedavinin Sonuçları
Her ne kadar halen yaygın olarak relaps görülmekteyse de son 30 yıl içinde MCL tedavisinde
kayda değer ilerleme sağlanmış ve genel sürvi yaklaşık iki katına çıkmıştır. Birçok hasta
başlangıç kemoterapisine iyi cevap verir (kök hücre transplantasyon ile birlikte veya
transplantasyon yapılmadan). Bununla birlikte, birçok hastada hastalık ilerlemekte ve geri
dönmektedir (relaps). Tedavi direnci gelişebilir, yani hasta kemoterapiye daha az cevap verir
duruma gelebilir.
MCL hastalarında ilerleme görülmeyen ortalama süre 20 aydır ve ortalama sürvi yaklaşık 4
yıldır. Bu değerler tedavideki son gelişmelerin etkisini yansıtmamaktadır, çünkü yeni tedavi
yaklaşımlarının sonuçlarını saptamak için yapılan gözlemler yıllarca sürmektedir.
Araştırmacılar MCL hastalarında remisyonu ve sürviyi uzatacak tedavileri araştırmaya devam
etmektedirler.
Klinik Çalışmalar
Klinik çalışmalarda kan kanserleri ve diğer hastalıklarda kullanılacak yeni ilaçlar, yeni tedavi
kombinasyonları ve bu hastalıklar için onay almış olan ilaçların yeni kullanımları
araştırılmaktadır. MCL hastalarında sonuçları iyileştirmek ve küre ulaşmak için yeni ilaçlar ve
yeni tedavi kombinasyonları gereklidir. Buna ilaveten, MCL subtiplerini daha iyi tanımlamak
amacıyla prediktif biyomarkırların araştırıldığı çalışmalar gelecekte tedavi kararının
belirlenmesine ve buna bağlı olarak hasta sonuçlarının iyileşmesine yardımcı olacaktır.
Üzerinde çalışma yapılan bazı terapilere daha önce tedavi bölümünde değinilmişti. Diğer
tedaviler şunlardır:
Rituksimab rezidüel MCL hücrelerine karşı aktiftir ve rekürren veya refrakter MCL
hastalarında cevap süresini uzatmak amacıyla, kombinasyon kemoterapi sonrasında, idame
tedavisi olarak kullanımı konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Bevasizumab (tedavi edilmeyen MCL hastalarında R-CHOP ile kombine olarak),
alemtuzumab, allotransplantta şartlandırıcı rejimin bir parçası olarak kullanılan anti-CD52
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ajanı, eprratuzumab (anti-CD22) ve anti-C
CTLA-4’ü (C
CD-152) içeren bir dizzi yeni mon
noklonal
antikor üzzerinde araşştırma yapıllmaktadır.
Hem tedaavi edilmem
miş hem de refrakter
r
M
MCL vakalarrında bortezzomib ile birrlikte ritukssimab ve
kombinassyon kemoterapisi (R
R-EPOCH [[Rituksimab
b artı etopo
osid, doksoorubisin, viinkristin,
siklofosfaamid, preddnizolone], R-CHOP, R-hiperCV
VAD) kulllanımı konnusunda çaalışmalar
sürdürülm
mektedir.
GTOP-999 gibi siparrış üzerine yapılan kan
anser vaksin
nleri hastalıığı önlemeyyen fakat başlangıç
b
terapisi ssonrasında immün
i
sisteemin kalann MCL hücrreleri üzerin
ne saldırısınnı stimule edebilen
hastaya-sspesifik vakksindir.
Donör hücrelerininn transplaante edilm
mesinden önce stan
ndart alloj
ojenik tran
nsplantla
karşılaştırrıldığında daha az yoğunlukta
şartlandırm
y
ma tedavisii kullanılann nonmiyeeloablatif
allojenik kök hücre transplantaasyonu üzerrinde çalışm
malar sürdürrülmektedirr. Çalışma sonuçları
s
değişkenllik göstermeektedir; anccak bazı hasstalar uzamıış hastalıksıız sürvi gösttermiştir.
klin D1 hücre ekspresyyonunu dow
wnregüle
“mTOR” inhibitörleeri olarak adlandırılan ajanlar sik
ederek (azaltarak) MCL’yi yavaşlatmak veya inhiibe etmek suretiyle eetki gösterebilirler.
MCL’de tek başına veya diğer terapilerle kombine olarak
o
aktiviite gösterirller. Halen inceleme
i
yapılan m
mTOR inhibbitörü örnek
kleri şunlarddır:
• Relaps gösteren mantle
m
hücreeli lenfoma için temsirrolimus. Bu
u ajanın rituuksimab ilee birlikte
kullanımıı da incelennmektedir.
• İlerlem
miş, refrakkter veya relaps gö steren MC
CL vakalarrında everrolimus (R
RAD001)
kullanılm
maktadır.
mün sistemii modüle ed
derek ve kaanser hücreelerinin büy
yümesine
Talidomid ve lenalidomid imm
nın artışını bloke ederrek (antianjiogenesis) etki gösteriirler. Bu
imkan saağlayan kann damarların
ilaçların rrelaps gösteeren veya refrakter
r
MC
CL hastalarrında rituksimabla ve/vveya diğer ajanlarla
a
kombine kullanımı konusundaa çalışmalarr yapılmakttadır. Hücre ölümünüü hedefleyen
n küçük
molekül dizileri geliştirilmişttir ve MC
CL tedavisiinde bu moleküllere
m
başvurulm
maktadır.
nların bazılları şunlardıır: siklin D1
1 kinaz inhiibitörü flavopiridol,
Araştırmaa aşamasınddaki bu ajan
ve yeni anntitümör ajaan sınıfındaan oral subeeroylanilid hidroksamik
h
k asit (SAHA
A).

Mantlee hücreli len
nfoma konu
usunda araaştırma yap
pılmakta mıdır?
m
Mantle hhücreli lenffomanın daaha iyi anlaaşılması içiin bir dizi çalışma yü
yürütülmekteedir. Bu
çalışmalaarda incelennen konular şunlardır:
• Lenfom
ma gelişimi ve
v ilerlemessinde siklin D1’in rolü
• MCL taanısı ve tedaavisini geliştirme yollarrı
• Hücreleer kromozoom kırıkları ve genetiik hasar so
onrasında büyümenin durması vee devam
etmesini kkontrol edeerek genetik
k stabilitelerrini nasıl sürrdürmektedirler.
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çalışmala
yürütereek ET tedav
visinde dahaa etkin yönteemler bulmaya çalışmaaktadırlar.
İletişim
Biları)
gileri
Hematolo
oji Uzmanlık Derneği
Adres : Atatürk Bulvarrı 169/40 Bakkanlıklar Ankkara
Tel : 0-3122-4257952
web:www
w.hematoloji..org.tr
e-mail: bilgi@hematolloji.org.tr
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