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Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef;  
- Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile Tam Remisyon elde etmek 
- Konsolidasyon ve İdame tedavileri ile , reziduel hastalığın en aza indirilmesi ve 
ortadan kaldırılması,  
- Relaps oranının en aza indirilmesidir. 
 
ALL  tedavisinde, erişkinlerde  % 80 oranında kemoterapi ile tam remisyon elde 

edilmektedir. Ancak, dirençli vakalar ve nüks oranının fazla olması nedeniyle ancak % 20 
vakada uzun süreli yaşam sağlanabilmektedir. Bu durum, kısmen hastalığın biyolojisi ile 
açıklanabilmektedir. Örneğin, Ph pozitif ALL kötü gidiş ve kötü prognoza sahiptir ve erişkin 
ALL vakalarının % 25 inde Ph kromozomu mevcuttur.  

Kemoterapi sonrası relaps olan ve kötü prognostik özellikleri taşıyan hastalar (ör: Ph 
(+) veya ilave karyotipik anomalileri olan vakalar) daha intensif tedavi protokollerine ihtiyaç 
gösterirler. Bu vakalarda, kardeş veya akraba dışı donörden allojenik kök hücre nakli (AKİT) 
yapılması en uygun seçenektir ve % 40-50 vakada başarılı sonuç elde edilebilmektedir. 
 
 Allojenik Kök Hücre Nakli 
 

Alojenik ve Otolog kök hücre naklinde (OKİT) hedef, lösemik hücre sayısını 
minimale indirmektir. Ancak, Allojenik kök hücre naklinin otolog nakilden iki farklı yönü 
vardır. 

1. Nakil sırasında lösemik hücre verilmesi söz konusu değildir. 
2. Nakledilen hemopoetik sistem, alıcıya ve alıcının hematopoetik hücrelerine ve 

lösemik hücrelere karşı immün reaksiyon verir (GVL) ve kür elde edilebilir. 
Allojenik Kök Hücre nakli; Erişkin akut lösemili hastalarda, hastalığı en iyi kontrol 

eden tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, bu hastaların bir kısmında 
allojenik transplantasyona rağmen kür elde edilememektedir. 
 

Hangi Hastada Kök Hücre Nakli Yapılmalıdır? 
 

Akut Lenfoblastik lösemide remisyon sonrası en iyi tedavi seçeneği hangisidir? Hangi 
hastaya kök hücre nakli yapılmalıdır? sorularının cevabı hala kesin değildir. Cevabı 
belirleyecek en önemli faktör, lösemiye ait risk faktörleridir.  

ALL de AKİT’  in etkinliğini gösteren geniş serilere baktığımızda; Tartışmaların yine 
en önemli prognostik faktör olan, minimal reziduel hastalık üzerinde yoğunlaştığını 
görmekteyiz.Remisyon-indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrası minimal rezidüel 
hastalığın olmadığının gösterilmesi; Düşük risk ALL’ nin en önemli göstergesidir. Bu 
hastalarda, Allojenik nakil olmadan, sadece kemoterapi ile kür elde edilebilmektedir. Ancak,  
diğer risk faktörlerini taşıyan hastalarda, minimal reziduel hastalık negatif olsa bile, allojenik 
KİT  uygulanmasında yarar olduğu görüşünde olanlar da vardır.. 

Kemoterapi sonrası, sebat eden minimal residüel hastalığın (MRD)  tesbiti, yüksek 
riskli hastalığın en önemli göstergesidir. Bu hastalarda relaps insidansı çok yüksektir. Bu 



nedenle tek küratif seçenek, allojenik kök hücre naklidir. Bununla birlikte, bu hastaların bir 
kısmında allojenik nakile rağmen kür elde edilememektedir. 
 Erişkin ALL de remisyon sonrası tedaviyi değerlendiren en büyük araştırma olan 
MRC UKALL XII /EGOG çalışmasında; Ph (-) hastalarda  % 93 oranında kemoterapi ile tam 
remisyon elde edilmiştir.  
 Tam remisyon elde edilen hastalarda, relaps insidansına bakıldığında; AKİT yapılan 
hastalarda  (s:190),  5 yıllık Relaps insidansı % 23 bulunmuş, OKİT yapılan veya Kemoterapi 
alan hastalarda ise (s:253), relaps insidansı daha yüksek (% 61) bulunmuştur. 
 Hastalıksız yaşam yönünden karşılaştırıldığında; Allo KİT yapılan hastalarda 5 yıllık  
hastalıksız yaşam % 54, otolog KİT yapılanlarda % 34 bulunmuştur.  

Standart riskli hastalarda ise; 5 yıllık hastalıksız yaşam, AKİT yapılanlarda % 64, 
OKİT yapılanlarda % 46 bulunmuştur.  

1. Tam Remisyonda Allo KİT yapılan hastalar ile 2. tam remisyon ve ileri evrede 
AKİT yapılan hastalar karşılaştırıldığında;  1. remisyondaki hastalarda transplanta bağlı 
mortalite (TRM) ve Relaps insidansı (RI) daha az, hastalıksız (LFS) ve toplam yaşam (OS) 
daha fazla bulunmuştur. Tablo 1. 

 
Tablo 1: EBMT ALWP  sonuçları  
 

 TRM % RI % LFS % OS % (3 YIL) 
HLA id - MUD 28 -39 30 - 30 48 - 38 41 – 31 
TR 1 24 24 56 50 
TR 2 38 30 34 31 
İLERİ EVRE 41 41 38 18 

 
Kemoterapi ile Kök Hücre Nakli Karşılaştırılması 
 
IBMTR verilerine göre (Horowitz ve ark. Çalışmasında); Erişkin ALL hastalarında 

(15-45 yaş), 1. Tam remisyonda, Kemoterapi ile AKİT karşılaştırılmış.  AKİT yapılan 
hastalarda hastalıksız yaşam daha uzun, relaps oranı daha düşük bulunmuştur. Ancak, bu 
çalışmaların sonucunu etkileyen en önemli faktör, transplanta bağlı mortalitedir. TRM oranı 
daha aşağılara çekilebildiği takdirde, ALL de AKİT yapılmasının üstünlüğü tam olarak 
gösterilebilecektir. 

TRM oranının yüksek olması nedeniyle, standart riskli ALL de, birinci remisyonda 
Allojenik transplantasyon yapılmasının, kemoterapiye karşı avantajlı olduğu söylenemez. 
TRM azaltıldığı takdirde, bu grup hastalarda da Allojenik kök hücre naklinin avantajı ortaya 
çıkabilir. Tablo 2. 
 
 
Tablo 2 : ALL 1. Tam Remisyon  
 TRM % RI % DFS % OS % (3 YIL) 
KEMOTERAPİ 4 59 38  
AKİT 38 26 44  
 
 

Bir diğer büyük çalışmalardan, French LALA87 Çalışmasında; 15 – 40 yaşındaki Tam 
Remisyon elde edilen hastalarda Uygun kardeş donörü olanlara AKİT yapılmış, diğerlerine 
OKİT yapılmış veya Kemoterapi verilmiş, tedavi sonuçları karşılaştırılmıştır.  
AKİT yapılan hastalarda: 10 yıllık yaşam % 46 dolayında bulunurken, 
OKİT yapılan veya Kemoterapi alan hastalarda: 10 yıllık yaşam % 31 bulunmuştur. 



ALL’ de Yüksek Riskli hastalar: 
- Ph (+)  
- Yaş >35,  
- BK > 30 000,  
- Tam remisyon eldesi  > 4 haftadan uzun olan vakalardır. 

 
Yüksek riskli hastalarda 10 yıllık toplam yaşam: AKİT yapılanlarda: % 44,  OKİT 

veya Kemoterapi grubunda: % 11 bulunmuştur.  Yüksek riskli hastalarda, allojenik KİT, tek 
seçenek olmalıdır ve  yararı tartışmasızdır. Tablo 3.  
 
 
Tablo 3: French LALA87 Çalışması 
10 yıllık yaşam % 1. Tam Remisyonda  Yüksek Riskli 

Hastalar 
AKİT 46 44 
OKİT , Kemoterapi 31 11 
 

Refrakter ve relaps ALL 
 
Relaps ve refrakter ALL , kötü prognoza sahiptir. Bu vakalarda seçilecek tedavi, 

reindüksiyon kemoterapisini takiben allojenik kök hücre nakli olmalıdır. Bir çalışmada, bu 
hastalara  FLAG-IDA kemoterapisi uygulanmış ve  % 39 komplet remisyon elde edilmiştir. 
Donörü olan vakalara AKİT yapılmış, Tüm hastalar için toplam yaşam  4.5 ay.(1-38 ay), tam 
remisyon elde edilenlerde toplam yaşam  9 ay (7-38 ay), hastalıksız yaşam  6 ay bulunmuştur. 
AKİT yapılan hastalarda, hastalıksız yaşam  10 ay  (7-38 ay)  bulunmuştur.  

Relaps ve refrakter vakalarda allojenik kök hücre nakline rağmen, uzun süreli yaşam 
elde edilememektedir. Ancak, bu hastalarda başka bir alternatif tedavi yöntemi 
bulunmamaktadır. 
 

Ph (+ ) ALL’de AKİT 
 
Erişkin ALL hastalarının % 25’ inde Ph kromozomu pozitiftir. Bu hastaların % 

60‘ında tam remisyon elde edilmesine rağmen, relaps oranı çok yüksek ve 5 yıllık yaşam % 
10 – 20 dolayındadır. Kemoterapideki başarı oranının çok düşük olması nedeniyle, Ph (+) 
hastalarda AKİT, en iyi seçimdir.  

MRC UKALL XII / ECOG 2993  Çalışmasında; 167 Ph + ALL vakasından, 49 
hastaya 1. Tam Remisyonda, uygun kardeş donörden, 23 hastaya akraba dışı donörden AKİT 
yapılmış, 88 hasta idame kemoterapisi almış  ve 7 hastaya OKİT  yapılmıştır. 

Beklenen 5 yıllık hastalıksız yaşam,  AKİT yapılanlarda % 36, OKİT ve KT kolunda 
% 17 bulunmuştur.  Toplam yaşam; AKİT yapılanlarda % 42, OKİT ve KT kolunda % 19 
bulunmuştur.  

Bu çalışmalarda; Transplant sonrası relaps insidansını belirleyen en önemli faktörler; 
MRD tesbiti ve GVHH derecesidir. 

 
Tablo: Ph (+ ) ALL ‘de AKİT ile OKİT ve KT karşılaştırılması. 

 Hastalıksız Yaşam 
(5 YIL)  % 

Toplam Yaşam 
(5 YIL)  % 

TRM 
%  

RI 
% 

AKİT 36 42 27  34  
OKİT 
veya KT 

17 19 4 69 



 
Sonuç olarak: Ph (+) ALL hastaları, 1. tam remisyonu takiben uygun akraba veya 

akraba dışı donörü varsa,  AKİT için refere edilmelidir.  
 
Ph + ALL de, Tyrosin Kinaz inhibitörü kullanımı 
 
Kemoterapi ile Imatinib kombinasyonu, Ph + ALL ‘ de  remisyon oranını 

artırmaktadır., Refrakter/Relaps vakalarda, cevap oranı % 60’a kadar ulaşmaktadır. Buna 
rağmen, kısa sürede direnç gelişmektedir.  

AKİT,  Ph + ALL tedavisinde yegane küratif  yöntemdir. Özellikle tam remisyonda 
uygulandığında etkili olmaktadır. AKİT sonrası Imatinib ile idame tedavisi,  tümör  yükünü 
azaltmak için verilebilir. Böylece, DLI için optimal ortam sağlanır. Imatinib ile tam remisyon 
elde edildikten sonra DLI  uygulanıp, arkasından tekrar Imatinib  ile tedaviye devam edilmesi, 
hastalıksız yaşam süresini uzatmaktadır. 

Imatinib tedavisi; Kök hücre nakli sonrası lösemi yükünü azaltır, daha az sayıda 
Donör Lökosit verilmesini sağlar, DLI ile sağlanacak lösemi kontrolünü artırır ve GVHH 
riskini azaltır. 

 
Haploidentik Kök Hücre Nakli 
 
Haploidentik nakil, uygun kardeş donörü olmayan hastalar için potansiyel bir donör 

kaynağıdır. Aversa ve ark. nın çalışmasında, 40 ALL hastasına ( 9’ u 1.  Tam remisyonda) 
haploidentik nakil yapılmış, 2 yıllık takipte, 40  hastanın 17’ si  (% 42.5) relaps olmuştur. 
Hastalıksız sağ kalan oranı ise   % 20 bulunmuştur. Bu hastalarda görülen yüksek relaps 
oranının nedeni, donör NK hücrelerinin, alıcının lösemik hücrelerine karşı GVL etkisinin 
olmayışıdır. 

 
Otolog Kök Hücre Nakli 
 
ALL de otolog kök hücre nakli, araştırma protokolü içerisinde yapılmaktadır. Bu işlem 

sırasında hastaya yüksek doz tedavi verilmesi sonrası, kök hücre  infüzyonu sırasında lösemik 
hücrelerin geri verilme riski vardır. Karşılaştırmalı çalışmalarda, birinci tam remisyondaki 
ALL li hastalarda, otolog nakil ile kemoterapi sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
gösterilmiştir. Sadece kötü prognostik hastalarda, idame tedavisine ek olarak otolog kök hücre 
nakli yapılabilir.  

Otolog Kök Hücre naklinde relaps oranı yüksektir. Bunun nedeni; yüksek doz tedaviye 
rağmen kemik iliğinde kalan lösemik kök hücreler  veya harvest edildikten sonra tekrar 
verilen lösemik hücrelerdir.  

ALL’ de Otolog naklin kemoterapiye üstünlüğü hala gösterilememiştir. Ancak, klasik 
uzun süreli konsolidasyon ve idame tedavilerine karşılık, daha kısa süreli tedavi sağlaması 
açısından otolog nakil düşünülebilir. 

 
 

 
 
Sonuç Olarak: 
 
1. Ph + ALL hastalarında, 1. tam remisyonda AKİT  sonuçları, OKİT ve 

Kemoterapi sonuçlarından daha iyi bulunmuştur. Bu hastalarda, 1. 
remisyonda AKİT yapılmalıdır. 



2. Diğer yüksek riskli ALL hastalarında da, birinci tam remisyonda, AKİT 
sonuçlarının, OKİT ve Kemoterapiya üstünlüğü gösterilmiştir. AKİT 
yapılmalıdır. 

3. Standart risk ALL de, birinci tam remisyonda AKİT ‘ in kemoterapiye üstün 
olduğu gösterilememiştir. Ancak, transplanta bağlı mortalite oranı 
azaltılabildiği takdirde, standart risk ALL’ de AKİT yapılması önerilebilir. 

4. ALL de OKİT, standart riskli hastalarda, uzun süreli konsolidasyon ve idame 
tedavisinin süresini kısaltmak için uygulanabilir. 
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