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Filadelfiya kromozomu pozitif akut lenfoblastik leukemia da klinik özellikler 
Filadelfiya (Ph) kromozomu 9 ile 22. kromozom arasında oluşan resiprokal 

translokasyonu t(9;22)(q34;q11) tanımlar. Bu translokasyon 22. kromozomu üzerindeki bcr 
bölgesinin 5’ ucu ile 9. kromozomdaki abl proto-onkogeninin baş-kuyruk şeklinde füzyonuna 
neden olur (1). Kansere özgü tanımlana ilk  translokasyondur. Oluşan bcr-abl füzyon geni 210 kd 
(8.5 kb ağırlığında mRNA’sı bulunur) veya 190 kd ağırlığında protein (7.5 kb mRNA) 
oluşumundan sorumludur. Kronik myelositer leukemiada (KML) 210 kd; akut lenfoblastik 
leukemia (ALL) ve KML’de 190 ve 210 kd ağırlığında protein yapımı mevcuttur. Bu anormal 
füzyon proteinleri anormal tirozin kinaz aktivitesine sahiptir.  Translokasyon (9;22)(q34;q11) 
ALL’de saptanılan en sık kromozomal anomalisidir. ALL hastalarının %20-30’nda bulunur. Yaş 
ile görülme sıklığı artar.50 yaş üzeri ALL hastalarında bulunma sıklığı %50 oranına 
ulaşmaktadır. Ph+ ALL hastaların fenotipi genellikle B hücreli ALL nadiren T hücreli ALL 
hastalarında olmaktadır. Bu hastalarda beyaz küre sayısı, CD19, CD10 ve CD34 antijenlerinin 
yüzey ekspresyonu; CD13 ve CD33 antijenlerinin co-ekspresyonu sıktır. 60 yaş üzeri Ph+ 
ALL’de 5 yıl yaşam olasılığı %10’dan azdır. Bu hastalarda başlangıç döneminde santral sinir 
sistemi leukemia’sı sıklığı diğer ALL hastalarında farklı değil iken hastalığın seyri sırasında 
santral sinir sistemi leukemia tutulumu daha sık olmaktadır (2). Ph+ ALL hastalarının tanısal 
yaklaşımı bir özellik arz etmez. Hastaların büyük kısmanda bir hafta içinde sitogenetik olarak Ph 

kromozomunun varlığı ortaya konulur. Özellikle yaşlı,  prekürsör B-ALL ve myeloid antijenleri 
ekspresse eden hastalarda ve Ph kromozomunun varlığı aranmalıdır (3).  
  

Yeni teşhis edilen Ph+ akut lenfoblastik leukemia da kemoterapi 
İmatinib’in tedavide kullanılmadığı dönemlerde  adült Ph+ ALL’in kemoterapi ile elde 

edilen sonuçlar iyi değildir. Ph- ALL’de kemoterapi ile hastaların %70-95 tam remisyon ve 
%30-40 oranında uzun süreli yaşam elde edilirken Ph+ ALL de %60-90 tam remisyon elde 
edilmekta ancak hastalarda uzun süreli yaşam olasılığı %10’dan az olmaktadır (3,4). CALGB 
çalışmasında Ph+ ALL’de tam remisyon oranı %79 iken 5 yıl tam remisyon oranı %8’dir 
(diploid ALL’de %38) (5). Kantarjian ve arkadaşları (6) hyper-CVAD kemoterapisi ile 32 Ph+ 

ALL hastasında %91 oranında tam remisyon elde etmiştir. Bu hastalarda 5 yıllık yaşam süresi 
%7’dir. Houout ve arkadaşlarının (7) çalışmasında 25 yaşlı Ph+ ALL hastasında steroid, 
vinkristin, siklofosfamid ve antrasiklin kombinasyonu uygulanmıştır. Hastalardan 1’i 
kemoterapi verilemeden eksitus olmuştur. Diğer 24 hasta en azından 1 kez indüksiyon 
tedavisi almıştır. Bu tedavi ile hastaların %60’nda tam remisyon elde edilmiştir. Toksik ölüm 
gözlenilmeyen bu çalışmada median hastalıksız yaşam 5.6 ay ve yaşam süresi 10.1 ay olarak 
rapor edilmiş olup Ph- ALL hastalarından farklılık göstermemektedir.  Ph+ ALL’de genç ve 
tanı anında lökosit sayısı düşük olan hastalarda kemoterapi ile hastalık kontrol edilebilir. 
Günümüzde Ph+ ALL’de tam remisyon elde edilse bile imatinib ve veya kök hücre 
transplantasyonu gibi diğer tedavi seçenekleri tercih edilmektedir. Ancak erişkin Ph+ ALL 
olgularının büyük oranda myeloid antijenleri ekspresse etmesi nedeni ile sitarabin bazlı 
kemoterapi rejimleri ile daha iyi sonuçlar elde edilebileceği ileri sürülmektedir (8).   

 
Ph+ akut lenfoblastik leukemia da kök hücre transplantasyonu 
Ph+ ALL’de kemoterapi ile elde edilen sonuçların kötü olması nedeni ile remisyon  elde 

hastalarda kök hücre transplantasyonu yapılması önerilir. Avivi ve arkadaşlarının (9) 



çalışmasında 27 Ph+ ALL hastasında 1.tam remisyonda kök hücre nakli yapılan hastalarda %65 
oranında uzun süreli yaşam elde edilmesi bu tedavinin etkinliğini göstermektedir. Uluslar arası 
ALL çalışma gurubu 167 Ph+ ALL hastasından akraba tam uyumlu HLA donörü 49; akraba 
olmayan tam uyumlu HLA donörü olan 23, otolog transplantasyon yapılan 7 ve devamlı 
kemoterapi alan 77 hastanın sonuçlarını yayınlamıştır. Bu hastalarda tedavi ile ilişkili mortalite 
oranları sırası ile  %37, %43, %14 ve %8 bulunmuştur. 5 yıllık takipte hastalığın tekrarlama 
olasılığı allojenik kök hücre transplantasyonu yapılan gurupta %29 iken otolog kök hücre 
transplantasyonu veya kemoterapi alan gurupta %81’dir. Aynı sürede yaşam oranı ise kök hücre 
transplantasyonu yapılan gurupta %43; otolog kök hücre transplantasyonu veya kemoterapi alan 
gurupta %19 olmaktadır (10). Dombret ve arkadaşlarının (11) çok merkezli LALA 94 
çalışmasında 154 adült Ph+ ALL hastasında indüksiyon ve konsolidasyon tedavi sonrasında %67 
oranında (103 hasta) tam remisyon elde etmişlerdir. Hastaların %5’nde mortalite; %28’nde 
tedaviye direnç gözlenilmiştir. Tam remisyon elde edilen hastalardan 46’na allojenik, donörü 
olmayan 14’ne akraba dışı allojenik ve 43 hastaya otolog kök hücre transplantasyonu yapılmıştır. 
Bu hastalarda 3 yıllık yaşam süresi donörü olan gurupta %37 olmayan gurupta ise %12 olarak 
bulunmuştur. Transplantasyon sonrası 3 yıllık yaşam olasılığı BCR-ABL- olan hastalarda %53 
iken BCR-ABL+ olan hastalarda %19’dur. Elde edilen tüm bu sonuçlar Ph+ ALL’de 
transplantasyon sonrası elde edilen sonuçların çok iyi olmadığını göstermektedir. Kök hücre 
transplantasyonu 2. veya 3. remisyonda %17 ve refrakter hastalıkta %5 olasılıkla etkin 
olmaktadır (3). 

 
Ph+ ALL’de imatinib kullanılması 

Rölaps ve refrakter Ph+ ALL’de imatinib: İntensif kombinasyon tedavisi veya kök hücre 
transplantasyonu yapılan  Ph+ ALL’de tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır. Otmann ve 
arkadaşlarının (12) çok merkezli faz 2 çalışmasında 48 Ph+ ALL ve 8 kronik myeloid leukemia-
lenfoid blastik kriz olan toplam 56 hastaya 400 veya 600 mg imatinib verilmiştir. Hastaların 
%40’nda 1. remisyon sonrası rölaps; %25’i 2.veya daha sonra rölaps ve  %35’i refrakter olan 
olgulardan oluşmuştu.  Tedavinin 1. haftasından sonra hastaların %60’nda hematolojik cevap, 
%19’nda tam remisyon elde edilmişti. Sitogenetik remisyon oranı %17 idi. Ancak elde edilen 
cevap oranları oldukça kısa süreli idi. Bu çalışmada 6. ayda progresyon göstermeyen hasta oranı 
%12, median yaşam süresi 4.9 ay bulundu. Hematolojik cevap elde edilen hastalarda median 
yaşam süresi 9.2; kısmı yanıt verenlerde 7.2 ve cevapsız hastalarda 3.2 ay spatanılmıştı. Bu 
hastalara allojenik kök hücre transplantasyonu uygulanır ise 1yıllık hastalıksız yaşam oranı %51 
olmaktadır (13). Rölaps ve refrakter Ph+ ALL’de elde edilen bu sonuçlar imatinib’in bu 
hastalarda tek başına yeterli bir tedavi seçeneği olmadığını göstermektedir. 
Ph+ ALL’de kemoterapi ile birlikte imatinib kullanılması: Ph ALL’de indüksiyon ve 
konsolidasyon kemoterapisine imatinib’in eklenilmesi ile antileukemik etkinin artacağı ve 
sekonder dirençgelişiminin azalacağı düşünülmüştür. MD Anderson Kanser Merkezinde yapılan 
bir çalışmada yeni tanı konulan Ph+ ALL hastalarına sekiz kez verilen indüksiyon/konsolidasyon 
(alternate hyper-CVAD, methotreksat ve sitozin arabinozid) esnasında her siklüsda14gün süre ile 
imatinib verilmiştir. Bu tedaviyi 1yıl süre ile idame oral 600 mg imatinib tedavisi izlemiştir. 
İmatinib tedavisi ilave bir toksisite oluşturmamaktadır. Ön sonuçlar bu kombinasyonun güvenli 
ve remisyon oranının yüksek; hastalara uygulanan kemoterapi ve imatinib tedavisi arasında bir 
sinerji olduğunu göstermiştir. Ancak bu tedavinin uzun süreli hastalıksız yaşam süresi üzerine 
etkisi açık değildir (11). Thomas ve arkadaşları (14) 26 Ph+ ALL hastasında imatinib ile 
tedavinin median 21. gününde %96 oranında tam remisyon elde etmiştir. Aynı araştırmacılar 20 
Ph+ ALL hastasında hyper-CVAD ve imatinib tedavisi ile hastalığı aktif olan 15 hastanın 
tümünde tam remisyon elde etmiştir (15). Japon Adult Leukemia Çalışma Gurubunun yaptığı faz 
2 çalışmada 24 Ph+ ALL hastasında kemoterapi ve imatib kombine tedavi sonuçlarını rapor 
etmiştir.  Bu çalışmada kemoterapi ve imatinib hastaların %95’nde ile tam remisyon elde 



edilmiştir. İmatinib hem indüksiyon hem de konsolidasyon tedavisi sırasında verilmiştir.  15 
hastaya daha sonra allojenik kök hücre transplantasyonu uygulanmıştır (16). Diğer 
araştırmacıların sonuçları da benzer şekildedir (17). Hastalarda kemoterapi ve imatinib ile 
Sitogenetik remisyon elde edilme olasılığı %35-50 düzeyindedir. (12-16). Tüm bu çalışmalarda 
imatinib’in optimal verilme şekli ve süresi henüz açıklığa kavuşmamıştır.  
Ph+ ileri yaş ALL’de tek ajan olarak imatinib kullanılması: Ph+ yaşlı ALL hastalarında tam 
remisyon oranının düşük, remisyon süresinin kısa ve tedavi ile ilişkili mortalitenin yüksek olması 
nedeni ile prognoz kötüdür. Ayrıca bu hastalrda komorbid nedenler ile tedavide kısıtlamalar 
olmaktadır. İmatinib’in yan etkisinin düşük olması nedeni ile yeni tanı konulan Ph+ yaşlı ALL 
hastalarında imatinib kullanılmıştır. İtalyanların GIMEMA çalışmasında 60 yaş üzeri 12 hastaya 
indüksiyon tedavisi olarak sadece prednizolon ile beraber 30 gün süre ile imatinib 800 mg 
kullanılmış postremisyon tedavisi olarak da imatinib ile devam edilmiştir. Bu tedavi ile 
hastaların %92’nde tam remisyon elde edilmiş, 7 aylık izlem boyunca 8 hasta (%67) remisyonda 
kalmıştır (18). GMALL araştırmasında yeni tanı konulan Ph+ yaşlı ALL hastalarında kemoterapi 
ile imatinib tedavisinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Hastalar 4 hafta boyunca imatinib 600 mg 
veya kemoterapi almıştır. Tam veya kısmi remisyon elde edilen hastalarda imatinib verilmiştir. 
İndüksiyon tedavisi olarak imatinib alan hastaların %93’nde tam,%7’nde kısmi remisyon elde 
edilmiştir. Hastalarda tedaviile ilişkili mortalite oluşmamıştır. İnfeksiyoz komplikasyonlar daha 
azdır (19). 
Ph+ ALL’de konsolidasyon tedavisi olarak imatinib kullanılması: Alloojenik kök hücre 
transplantasyonu öncesi.bcr-abl ürünlerinin düşük düzeyde veya yokluğu Ph+ ALL de iyi risk 
faktörüdür. Konsolidasyon tedavisine imatinib’in eklenilmesi PCR ile Ph+ kromozomunun 
pozitiflik oranında azalma ve kök hücre transplantasyonu sonrası rölaps olasılığını azaltır. 
Yapılan çalışmalar imatinibin ilk indüksiyon tedavisi sırasında tedaviye eklenmesinin yarar 
sağladığını göstermektedir (3). İmatinib 800 mg dozunda kullanıldığında toksisiteyi artırabilir. 
Dellanoy ve arkadaşları yeni tanı konulan Ph+  ALL hastalarında indüksiyon tedavisi sonrası 2 ay 
süre ile deksametazon ve imatinib’in vermiştir. Daha sonra kemoterapi ile imatinib ve santral 
sinir sistemi leukemia için profilaksi alternate olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
imatinib’in  deksametazon’un antileukemik etkisini artırıcı yönde olduğunu destekler niteliktedir 
(20). 
Ph+ ALL’de ilk seçenek olarak imatinib sonrası kök hücre transplantasyonu: Ph+ ALL’de 
imatinibin kemoterapiye ilave edilmesi ile elde edilen sonuçların iyileşmesi transplantasyon 
adayı hastalarda imatinib kullanılmasının yararlı olabileceğini desteklemiştir. Bu sorunun cevabı 
faz iki çalışmada araştırılmış sonuçlar historik olarak karşılaştırılmıştır. Yeni tanı koyulan 29 Ph+ 
ALL hastasına hyper-CVAD kemoterapisinin 1 siklüsdan iyileşme sonrası imatinib 400-600 mg 
verilmiştir. Daha sonra hastalar konsolidasyon tedavisi almış ve tekrar imatinib kullanmışlardır. 
Hastaların %79’nde tam remisyon elde edilmiştir. 3 hastada imatinib tedavisi ile tam remisyon 
elde edilmiştir. Ancak 1 hastada kök hücre transplantasyonu öncesi imatinib kullanır iken rölaps 
gelişmiştir. Toplam 25 hastaya kök hücre transplantasyonu uygulanmıştır. Transplantasyon 
sonrası hastalardaki rölaps, nonrölaps mortalite, hastalıksız yaşam süresi ve total yaşam süresi 
%3.8, %18.7, %78.1, ve  %78.1 olarak saptanmıştır. Historik kontrolde hastalıksız yaşam süresi 
ve total yaşam süresi %38.7 olarak tanımlanmıştır (21). 
Ph+ ALL’de minimal reziduel hastalığın varlığında imatinib kullanılımı: Ph+ ALL’de 
minimal reziduel hastalığın varlığı rölapsın erken bir göstergesidir. Eğer kök hücre 
transplantasyonu yapılan bir hastada minimal reziduel hastalığın varlığı ortaya konur ise imatinib 
yararlı olabilir. 29 hastayı içeren bir çalışmada transplantasyondan hemen sonra saptanılan 
minimal reziduel hastalığın varlığında başlanılan imatinib tedavisi ile median 1.4 ay içinda 
hastaların %52’nde RT-PCR ile reziduel hastalığın kaybolduğu gösterilmiştir. Bu hastalarda 
donör lenfosit infüzyonları belirgin bir yarar sağlamamıştır (22). Transplantasyon yapılmayan 
hastalarda minimal reziduel hastalığın tedavisinde ko-morbid sorunlar nedeni ile güçlük 



yaşanılmaktadır. Transplantasyon veya indüksiyon kemoterapisi sonrası minimal reziduel 
hastalığı olanlara düşük doz interferon (3MÜ/haftada3 kez)’un yalnız veya imatinib ile verilmesi 
hastalarda remisyon sağlayabilir (23). 
Ph+ ALL’de imatinibe direnç mekanizmaları: İmatinib verilen olgularda cevapsızlık imatinibe 
primer direnç, imatinib ile remisyon elde edilen ve tedavi sırasında rölaps gelişen olgulara 
sekonder direnç olarak adlandırılır (3). İmatibibe direnç mekanizmaları başlıca olarak ATP 
bağlayan domainde veya BCR-ABL onkoprotein’in aktivasyon lupunda noktasal mutasyonlar, 
BCR-ABL füzyon geninde genomik amplifikasyon, BCR-ABL yazımında düzensizlik, çoklu 
direnç proteinlerinin düzensizliği nedeni ile imatinibin hücre dışına atılması ve imatinib’in 
hücresel biyo-kullanılabilirliğinin azalmasına dayanmaktadır (24,25). 
Ph+ ALL’de yeni ilaçlar: İmatinib’in Ph+ ALL’de ilk tedavi seçeneği olarak kulalnılabilir 
olamsı sonrası yeni kinaz inhibitörleri geliştirilmiştir. Bunlarda ikisi AMN107 ve BMS354825 
faz I ve II klinik çalışmalara girmiştir. AMN107 Bcr-Abl’nin yeniATP kompetetif inhibitörüdür.  
BMS354825 SRC/ABL kinaz inhibitörüdür.  
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