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ÖZET Amaç: Tüylü hücreli lösemi (THL) kemik iliği, periferik kan, dalak, karaciğer ve lenf nodlarının çevresel sitoplazmik uzantılı malign B hücrelerin infiltrasyonu ile karakterize klonal B hücre
hastalığıdır. Kladribin ve pentostatin gibi pürin analogları öncesinde ortalama yaşam süresi 4
yıl iken, sonrasında bu süre 15 yıla kadar yükselmiştir. Bu makalede kliniğimizde takip edilen
THL’li hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında Ekim 2007 ile Haziran 2015 yılları arasında THL tanısı konulan ve kladribin alan hastaların klinik özellikleri ve
tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 16 hastanın 15’i erkek ve 1’i kadın
olup ortanca tanı yaşı 54 (35-75) yıl idi. Kladribin ile 15 hastada (%94) tam hematolojik yanıt (THY),
1 hastada (%6) parsiyel yanıt (PY) gözlendi. Sekiz hastada (%50) relaps gelişti ve ortalama progresyonsuz yaşam süresi 78 ay idi. Hastaların relaps anındaki yaş ve komorbid durumları değerlendirildiğinde 4 hastaya tek ajan rituksimab, 2 hastaya kladribin uygulandı ve 5 hastada (%83) THY, 1
hastada (%17) PY izlendi. Ardından 3 hastada (%50) 2. relaps izlenmiş olup ortalama progresyonsuz yaşam süresi 54.7 ay idi. Tüm hastaların ortalama yaşam süresi 105 ay, 8 yıllık ortalama yaşam
oranı %66 idi. Sonuç: Kladribinin THL’de etkin ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğu, relaps gelişiminde kladribin için uygun olmayan hastalarda rituksimab kullanılabileceği ve uygun vakalarda
birlikte kullanımının tedavi etkinliğini artırabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Tüylü hücreli lösemi; kladribin; rituksimab; mortalite

ABSTRACT Objective: Hairy cell leukemia (HCL) is a clonal B-cell disorder characterized by infiltration of the bone marrow, peripheral blood, spleen, liver and lymph nodes by malignant B-cell
with circumferential cytoplasmic projections. Median survival before purine analogues such as
cladribine and pentostatin was only 4 years, but this subsequently increased to 15 years. The aim
of this article was to evaluate the clinical characteristics and treatment outcome of patients with
HCL. Material and Methods: The clinical characteristics and treatment outcome of patients diagnosed with HCL and treated with cladribine at the Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Hematology between October 2007 to June 2015 were evaluated retrospectively. Results: Fifteen out of 16 patients were males and 1 females and the median age was 54
(range 35-75) years. Fifteen patients (94%) achieved a complete hematologic response (CHR), 1
(6%) a partial response (PR) with cladribine. Eight patients (50%) relapsed and median progression-free survival was 78 months. When patients’ age and comorbid conditions at time of relapse
were analyzed, 4 patients received rituximab as a single agent and 2 received cladribine. Five patients (83%) achieved CHR and 1 (17%) PR. Then, 3 patients (50%) observed the second relapse and
median progression-free survival was 54.7 months. Median overall survival for all patients was 105
months and 8-year median overall survival rate was 66%. Conclusion: We conclude that cladribine is an effective and safe therapeutic option in HCL. Rituximab can be used in patients not appropriate for cladribine at the time of relapse and the combined use can enhance the effectiveness
of treatment.
Keywords: Hairy cell leukemia; cladribine; rituximab; mortality
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(trombosit sayısı <100×109/L), semptomatik splenomegali ve tekrarlayan infeksiyonu olan hastalara
tedavi başlandı. Kladribin 0.1 mg/kg/gün intravenöz (IV) sürekli infüzyon şeklinde 7 gün ya da 0,14
mg/kg/gün subkutan 5 gün süreyle uygulandı.
Pneumocystis carinii pnömonisi için kotrimetaksazol proflaksisi verildi. Relaps olan ve pürin analogları alamayan hastalara rituksimab 375 mg/m2 IV
haftada bir kez olmak üzere 4 hafta süreyle uygulandı.

üylü hücreli lösemi (THL) kemik iliği, periferik kan, dalak, karaciğer ve lenf nodlarının çevresel sitoplazmik uzantılı malign B
hücrelerin infiltrasyonu ile karakterize, yavaş seyirli lenfoproliferatif bir hastalıktır. Tüm lenfoid
lösemilerin yaklaşık %2’sini oluşturur. Ortalama
tanı yaşı 55 yıl olup, erkeklerde 4 kat daha fazla izlenir. Malign B hücrelerde CD19, CD20, CD22 gibi
B hücre belirteçleri yanında, CD11c, CD25, CD103
ve CD123 ekspresyonu mevcuttur.1,2 Ayrıca hastaların çoğunda mitojen aktive protein kinaz-ekstrasellüler sinyal düzenleyici kinazın (MEK-ERK)
aktivasyonuna neden olan BRAF V600E mutasyonu izlenir.3

Tedavi yanıtı, kemoterapiden 3 ay sonra periferik kan ve/veya kemik iliği biyopsinin morfolojik
ve immünhistokimyasal değerlendirilmesi ile yapıldı. Tam hematolojik yanıt (THY) mutlak nötrofil sayısı 1,<5×109/L, hemoglobin 12 g/dL ve
trombosit sayısı 100×109/L üzerinde olması, THL
hücrelerin periferik kan ve/veya kemik iliğinde tespit edilememesi, fizik muayenede lenfadenopati ve
hepatosplenomegalinin kaybolması; parsiyel yanıt
(PY) sitopenilerin %50’den fazla düzelmesi, THL
hücrelerin periferik kan ve kemik iliğinde %50’den
fazla azalması ve fizik muayenede lenfadenopati ve
hepatosplenomegalinin %50’den fazla azalması;
relaps TY’tan sonra periferik kan ya da kemik iliğinde THL hücreleri, sitopeni ve hepatosplenomegalinin yeniden ortaya çıkması olarak tanımlandı.

THL tedavisinde pürin analoglarından önce
kullanılan splenektomi ve interferon-alfa ile klinik
ve hematolojik yanıt elde edilmesine rağmen,
yaşam süresi ortalama 4 yıl olarak izlenmekteydi.4,5
Günümüzde kladribin ve pentostatin gibi pürin
analogları ile tam yanıt (TY) oranları %80-%90,
hastalıksız yaşam süresi 15 yıl olarak belirtilmektedir.6,7 Tedavi sonrası 10 yıllık relaps oranları %3040 civarındadır.8,9 Bu makalede kliniğimizde takip
edilen THL’li hastaların klinik ve tedavi sonuçlarını değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

HASTALAR

Değerlendirme sonuçlarının tanımlayıcı istatistikleri kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma ya da
ortanca, en düşük ve en yüksek değer olarak verildi. Sağkalım hızları Kaplan-Meier sağkalım analizi kullanılarak hesaplandı. Hastalıksız yaşam
süresi tedavi başlangıcından, relaps ya da herhangi
bir nedenle ölüme kadar geçen süre, toplam yaşam
süresi tedavi başlangıcından, ölüm ya da son takip
anına kadar geçen süre olarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul
edildi. Verilerin analizi için SPSS 23,0 paket programı kullanıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında Ekim 2007 ile Haziran 2015
yılları arasında THL tanısı konulan ve kladribin tedavisi alan 16 hasta değerlendirildi. Hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları retrospektif
olarak incelendi. Çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi lokal etik kurulu tarafından
onaylandı.

THL tanısı periferik kan, kemik iliği ve/veya
dalak materyallerinin morfolojik, akım sitometri ve
immünhistokimyasal incelemeleri dikkate alınarak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre yapıldı.10

TEDAVİ VE YANIT KRİTERLERİ

BULGULAR

Çalışmaya alınan 16 THL’li hastanın 15’i erkek ve
1’i kadın olup ortanca tanı yaşı 54 (35-75) yıl idi.
Tanı anında hastaların 12’sinde (%75) splenome-

Nötropeni (mutlak nötrofil sayısı <1,0×10 /L),
anemi (hemoglobin <10 g/dL), trombositopeni
9
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kili mortalite gözlenmedi. Hastaların ortalama
yaşam süresi 105 ay (%95 GA, 92-119 ay), 8 yıllık
ortalama yaşam oranı %66 idi (Şekil 1). Hastaların
12’si (%75) halen hayatta iken, 1 (%6) hasta sepsis
nedeniyle kaybedildi ve 3 (%19) hasta ise takip dışı
kaldı. Hastalarda tedavi ilişkili sekonder malignensi
saptanmadı.

gali, 9’unda (%56) hepatomegali ve 1’inde (%6) lenfadenopati mevcuttu. Ortalama lökosit sayısı
3,3±3,6×109/L, ortalama mutlak nötrofil sayısı
0,6±0,3×109/L, ortalama mutlak monosit sayısı
0,3±1×109/L, ortalama trombosit sayısı 70±31×109/L
ve ortalama hemoglobin değeri 10±3 g/dL idi. 16
hastanın 8’inde (%50) pansitopeni izlendi. Bir (%6)
hastada otoimmün hemolitik anemi saptandı.
Kemik iliği biyopsisinde hastaların 7’sinde (%44)
interstisyel, 9’unda (%56) diffüz tarzda infiltrasyon
mevcuttu. 5 (%31) hastada grade 1, 7 (%44) hastada
grade 2 ve 2 (%13) hastada grade 3 fibrozis izlenirken, 2 (%13) hastada fibrozis gözlenmedi. 15 hastanın 14’ünde (%93) tartarat rezistan asit fosfataz
(TRAP), 11 hastanın 10’unda (%91) anneksin pozitifliği izlendi. Periferik kandan yapılan akış sitometri incelemelerinde saptanan immünofenotipik
özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA

THL pansitopeni, splenomegali ve tekrarlayan infeksiyonlar ile karakterize klonal B hücre hastalığıdır. Sitopeni kemik iliği infiltrasyonu, hematopoez
baskılanması ve hipersplenizm sonucu gelişirken,
pansitopeni %15 ve bisitopeni %50 oranında görülmektedir. Hastaların %80-90’ında splenomegali,
%30-40’ında hepatomegali izlenirken, periferik
lenfadenopati %5’in altındadır. Ayrıca osteolitik
kemik lezyonları, cilt lezyonları, splenik rüptür,
santral sinir sistem tutulumu, plevral efüzyon, assit
ve spinal kord basısı gibi bulgular nadiren izlenir.1
Çalışmamızda literatürden daha yüksek olarak hastaların %50’sinde pansitopeni saptandı. Buna karşılık, önceki çalışmalara benzer şekilde splenomegali
ve hepatomegali sık izlenirken, lenfadenopati
görülme oranı oldukça düşüktü. THL’de vaskülit,
kriyoglobünemi, otoimmün trombositopeni ve
otoimmün hemolitik anemi gibi otoimmün hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır.11-14 Hastalarımızın 1’inde (%6) otoimmün hemolitik anemi
izlenirken, diğer otoimmün hastalıklar gözlenmedi.

Kladribin ile 16 hastanın 15’inde (%94) THY
izlenirken, 1’inde (%6) PY gözlendi. 16 hastanın
8’inde (%50) relaps gelişti ve ortalama progresyonsuz yaşam süresi 78 ay (%95 GA, 52-104 ay) idi. Relaps gelişen 8 hastanın 6’sına (%75) tekrar tedavi
verildi. Hastaların relaps anındaki yaş ve komorbid
durumları değerlendirildiğinde 4 hastaya tek ajan
rituksimab, 2 hastaya tekrar kladribin uygulandı. 5
hastada (%83) THY, kladribin alan 1 hastada (%17)
PY izlendi. 3 hastada (1 kladribin, 2 rituksimab)
(%50) 2. relaps izlenmiş olup ortalama progresyonsuz yaşam süresi 54,7 ay (%95 GA, 54,7-54,7 ay) idi.
Tedavi esnasında 16 hastanın 11’inde (%69) nötropenik ateş, 3’ünde (%19) akciğer infeksiyonu,
2’sinde (%13) invaziv aspergillus, 2’sinde (%13) karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme ve 1’inde
(%6) miyokardit tespit edildi. Hastalarda tedavi iliş-

THL’de kemik iliği tutulumu interstisyel, yamalı ve diffüz infiltrasyon şeklinde olup, bal peteği
Survival Function

1,0

Censored

0,8

TABLO 1: Tüylü hücreli lösemili hastaların
immünofenotipik özellikleri.

İmmünofenotipleme

55

CD22

61

CD25

CD11c

CD103

0,4

%

CD19
CD20

0,6

0,2

57

0,0

24
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ŞEKİL 1: Tüylü hücreli lösemili hastaların ortalama yaşam süresi grafiği.
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TY oranı %69, progresyonsuz yaşam süresi 9 yıl,
üçüncü tedaviden sonra TY oranı %50, progresyonsuz yaşam süresi 6,5 yıl olarak saptanmıştır.9
Bizim hastalarımızda da relaps oranı %50 olup, relaps sonrasındaki TY oranı ve progresyonsuz yaşam
süresinde azalma olduğu gözlendi. THL’de relaps
sonrasında öncelikle tekrar pürin analogları önerilmekle birlikte, yaş, kötü performans ve komorbid durumdan dolayı tek ajan olarak rituksimab
tedavisi verilebilmektedir. Akinosoglou ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, komorbid durumundan dolayı indüksiyon tedavisi olarak rituksimab
alan hastalar değerlendirilmiş ve bu hastaların
%42’sinde PY, %58’inde ise TY olduğu izlenmiştir.23 Leclerc ve arkadaşlarının relaps THL hastalarında yaptığı çalışmada ise, rituksimab ve pürin
analoglarının kombine kullanımı sonrasında toplam yanıt oranı %100, THY oranı %86, relaps oranı
%7 ve ortalama yanıt süresi 24.5 ay iken, tek ajan
rituksimab kullananlarda ise toplam yanıt oranı
%79, THY oranı %54, relaps oranı %63, ortalama
yanıt süresi 23 ay olarak saptanmıştır. Bu çalışmada
kombine tedavi alanlarda tek ajan rituksimab alanlara göre yanıt ve uzun dönem sonuçların daha iyi
olduğu izlenmekle birlikte, kemoterapi alamayan
hastalara tek ajan rituksimab tedavisinin verilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.24 Çalışmamızda
relaps gelişen ve tedavi endikasyonu olan 6 hastanın 4’üne yaş, kötü performans ve komorbid durumundan dolayı tek ajan rituksimab tedavisi
uygulandı ve tüm hastalarda THY izlendi.

görünümü ile karakterizedir. Tüylü hücrelerden fibronektin ve fibroblastlardan retikülin üretildiğinden
dolayı belirgin kemik iliği fibrozisi mevcuttur.15
Kemik iliği biyopsisinde TRAP %95, anneksin ise
%75 oranında pozitif izlenmektedir.16 Hastalarımızın interstisyel ve diffüz kemik iliği infiltrasyon paterni benzer orandaydı ve çoğunda kemik iliğinde
fibrozis gözlenirken, sadece 2 hastada fibrozis tespit
edilmedi. TRAP ve anneksin ekspresyon oranları da
literatür ile benzerlik gösteriyordu.

Son 20 yılda THL tedavisindeki ilerlemeler ile
yaşam süresi normal sağlıklı bireylere yaklaşmıştır.
Kladribin THL’nin standart tedavisinde kullanılan,
lenfositlerde ribonükleotid redüktaz enzimini inhibe eden bir pürin nükleozid analoğudur.15 Yapılan retrospektif çalışmalarda pentostatin ve
kladribin ile toplam yanıt oranı %85 ve TY oranı
%75 olup, ortalama relapssız yaşam süresi 15 ay
olarak tespit edilmiştir.7 Cornet ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada TY oranı %83, PY oranı %15 ve
10 yıllık toplam sağkalım oranı %92 olarak bulunmuştur.17 Türkiye’de Öngören ve ark.nın THL’li
hastalarda retrospektif yaptığı çalışmada, 57 aylık
progresyonsuz ve toplam sağkalım oranları sırasıyla
%62 ve %83 olarak izlenmiştir. Bu çalışmada kladribin alan hastalarda interferon alan ya da splenektomi yapılan hastalara göre progresyonsuz
sağkalımın daha uzun olduğu gösterilmiştir.18 Türkiye’de yapılan başka bir çok merkezli çalışmada
da kladribin ile toplam yanıt oranı %97,3 ve TY
oranı %80,7 olup, 25 aylık ortalama sağkalım oranı
%96 olarak bulunmuştur.19 Bizim çalışmamızda da
toplam yanıt oranı %100 ve THY %94 olup literatür ile benzerlik gösterirken, uzun dönem sonuçlar daha düşük olarak izlendi. Çalışmamızda uzun
dönem sonuçlarının literatüre göre daha düşük olmasının nedenleri 3 hastanın takip dışı kalması ve
relaps sonrası kemoterapi alamayan hastalara tek
ajan rituksimab verilmesi olabileceği düşünüldü.

THL’de sekonder malignensi riskinin arttığı
bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada THL’li hastaların %10’unda ikincil bir malignensinin geliştiği
ve tüm malignensi riskinin 1,9 kat, hematolojik
malignensi riskinin ise 5,3 kat arttığı tespit edilmiştir.17 Bizim hastalarımızda sekonder malignensi
izlenmemiştir.

SONUÇ

Kladribin tedavisi sonrası 10 yıllık takiplerde
relaps oranları %27-37 arasında değişmektedir.8,20-22 Relaps sonrası verilen tedavilerde TY ve
progresyonsuz yaşam süresi oranlarında azalma izlenmektedir. Else ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ilk tedavide TY oranı %80, progresyonsuz
yaşam süresi 10.5 yıl iken, ikinci tedaviden sonra

Kladribinin THL’de etkin ve güvenli bir tedavi
seçeneği olduğu, relaps gelişiminde kladribin için
uygun olmayan hastalarda rituksimab kullanılabileceği ve uygun vakalarda birlikte kullanımının tedavi etkinliğini artırabileceği kanaatine
varıldı.
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