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KLL batı dünyası ülkelerinde en sık görülen 
lösemi tipidir. Bu ülkelerde yaşayan 65 yaşının 
üstündeki kişilerde gelişen lösemilerin %40ını 
oluşturur.1 30 yaşın altında çok nadir olmasına 
rağmen KLL’ye yakalanan kişilerin %20-30 kada-
rı 55 yaşın altındadır.2  Total senelik insidensin 
yaklaşık 100.000’de 3 olduğu saptanmıştır. Irk ve 
coğrafik bilgilere dayanık olarak yapılan çalışmala-
ra göre kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa ülke-
lerinde yaşayan beyaz ve siyah ırkın, Çin, Japon 
ve Hindistan’da yaşayan insanlara 20-30 kadar 
daha fazla bu lösemiden etkilendiği gösterilmiştir.3 

Erkeklerin kadınlara göre 2 kat daha sıklıkta KLL 
olduğu bilinmektedir.

Vaka-kontrollü olarak yapılan etiyolojik çalışma-
larda kimyasal, radyasyon, diyet, virus infeksiyonu 
ve otoimmün hastalıkların KLL gelişmesinde önemli 
bir risk olduğu kesin olarak bugüne kadar gösteri-
lememiştir.4 Fakat KLL’ye yakalanan kişilerin birinci 
ve ikinci derecedeki akrabalarında bu lösemi gelişme 
ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir.5,6 Litera-
türde KLL’ye yakalanan ailelere ait detaylı çalışmalar 
olmasına rağmen, bu kişilerin genel genetik yapıla-
rında bir bozukluk bulunamamıştır ve genetik geçiş 
mekanizması tam olarak tanımlanamamıştır.

Bazı çalışmalar KLL hücrelerinde somatik kro-
mozom bozukluğu ve tek bir gende (mesela p53 
ve ATM genleri) mutasyon olduğunu göstermiştir. 
Fakat bu kişilerin ve ailerinin üyelerinde aynı 
gende somatik bir değişiklik saptanamamıştır. 
Enterasan olarak KLL olan kişilerin ailelerinde 
diğer hematolojik malign lezyonların örneğin lenfo-
ma ve multipl miyelom hastalığının normal kişilere 
göre daha sık olduğu bilinmektedir.7

Diagnostik yaklaşım

KLL hastalarının %70-80i genelde rutin kan 
sayımı yapıldığında karşımıza çıkar. Bazı hastalar 
kliniğe lenfadenopati, yorgunluk, gece terlemesi, 
anemi, infeksiyon, kilo kaybı gibi şikayetlerle 
gelebilir. Diagnoz genellikle lenfositoz gözlemi, 
mikroskopik analiz ve immunofenotiplendirme 
çalışmalarıyla yapılır. KLL diagnozu için lenfosit 
sayısının 5X109/lt üzerinde olması gerekir.8 Eğer 
immunofenotiplendirmede KLL’ye özgü markırlar 
görülürse daha düşük lenfosit sayısı (3X109/lt) 
ile de KLL tanısı konulunabilir. Fakat bu erken 
tanının semptomu olmayan hastalarda herhangi 
bir avantaj sağladığı bugüne kadar gösterileme-
miştir. 

Mikroskopik olarak tipik KLL hücreleri çok 
az sitoplazması olan küçük yuvarlak veya oval 
nukleuslu lenfositlerdir. Kromatin yapısı biraz 
kabadır, kümeleşme veya mozaik görünüşü 
olabilir ve büyük bir çoğunluğun nukleolusu 
yoktur. Bazı KLL hastalarında biraz daha büyük 
lenfositler daha fazla sitoplazma ve belirgin bir 
nukleolus gösterir ki bunları prolenfosit olarak 
olarak tanımlarız. Eğer prolenfosit sayısı %10’un 
üzerine çıkacak olursa bu hastalık KLL/PL (pro-
lenfositik) olarak bilinmektedir. Genel olarak 
prolenfositlerin bu düzeyde artmasının progno-
za çok etkisi olmadığı bilinmektedir. Fakat eğer 
prolenfositlerin sayısı %55in üzerine çıkarsa o 
zaman prolenfositik dönüşüm olmuştur ve prog-
noz kötüdür.9 KLLnin kemik iliğindeki histolojisi-
nin önemli olduğu gösterilmiştir.10 Özellikle diffüz 
tutulum varsa sağkalım için kötü prognoz olduğu 
saptanmıştır.
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Hernekadar klasik KLL hücresi yukarıda tartı-
şıldığı gibi yuvarlak ve az sitoplazması olan lenfo-
sitlerden oluşuyorsa da bazı KLL vakalarında atipik 
dediğimiz histolojik yapılar görülebilir.11,12 Örneğin 
bazı KLL hücreleri çok çentikli veya kıvrımlı bir 
nukleus yapısı gösterebilirki eğer fenotipik çalışma 
yapılmazsa yanlış olarak mantle hücreli lenfoma 
veya folliküler lenfoma tanısı konabilir. Bazı KLL 
hastalarında lenfoplazmasitik denilen histoloji 
görülebilir ki bu da lenfoplazmasitoid lenfoma 
(Waldenström makroglobulinemisi) ile karışabilir. 
Bazen KLL hücrelerinde çok miktarda sitoplazma 
olabilir ve KLL ayırıcı tanıda düşünülmeyebilir. Bu 
vakalarda immünfenotiplendirme tanının doğru 
konulması için çok faydalı olacaktır.13

KLL hastalığı sadece lenf düğümündeyse, len-
fositoz yoksa ve kemik iliğinde herhangi bir lösemi 
hücresi yoksa bu hastalık küçük hücreli lenfositik 
lenfoma diye isimlendirilir. Biolojik olarak KLL ile 
küçük hücreli lenfositik lenfoma arasında önemli 
bir fark yoktur ve temelde aynı hastalığın değişik 
bir klinik olgusudur.

Büyük hücreli lenfoma dönüşümü aynı zaman-
da Richter Sendromu (RS) olarak da bilinir.14 RS 
olan hastaların ancak 2/3ünde lenfoma klonu-
nun orijinal KLL klonu ile ilişkisi vardır.15 Klon-
ların ilişkisiz olan vakalarda lenfomanın immün 
yetersizliğinin yarattığı ortamda gelişen KLLden 
bağımsız bir lenfoma olduğu düşünülür.16 Örneğin 
bazen Epstein-Barr virüs (EBV) enfeksiyonunun 
herhangi bir B-hücresini infekte edip maligniteye 
yol açtığı öne sürülmektedir. 

İmmünfenotipik analiz

KLL hücrelerinin genelde yüzeylerinde zayıf 
olarak yapılan immünglobulin flow sitometri ile 
gösterilebilir. Lenfositozu olan hastalarda immün-
fenotiplendirmede en önemli göstergeler CD5-
,CD19, CD20, CD23, FMC7 ve immunglobulin-
lerden oluşmaktadır.8,13,17 Genelde CD19 ve CD20 
flow sitometri operatörüne lenfositlerin B-hücresi 
olduğunu gösterir. Eğer lenfositler CD5 ile pozi-
tifse iki ihtimal çok yüksektir: KLL veya mantle 
hücreli lenfoma (MHL). KLL hücrelerinde genelde 
CD23 pozitiftir ve MHLda CD23 negatif olduğu 
için doğru tanıya varmak mümkündür. Fakat bazı 
istisna KLL vakalarında (%10) CD23 negatif veya 
tersine MHLda CD23 pozitif olduğu görülmüştür.18 
Bu vakalarda FMC7nin negatif oluğu KLL desteği 
olarak kullanılabilir. Fakat MHL tanısını tama-

mıyla ekarte etmek icin en iyi boyama parafin 
kesitlerde cyclin-D1 ile yapılır.19 Ayrıca sitogenetik 
veya flurosan in situ hibridizasyon (FİSH) tekniği 
ile t(11;14) translokasyonunun olup olmaması çok 
yararlı olabilir.20 Bazı laboratuvarlarda FİSH tekni-
ği artık rutin araştırmalara girmiştir. Eğer t(11;14) 
lenfositlerde FİSH tekniği ile görülürse tanı MHL 
olarak yorumlanmalıdır. Histolojik olarak plazma-
sitik görünüşü olan vakalarda WHO sınıflandır-
masına göre eğer lösemik hücreler CD5 ve CD20 
yapıyorsa otomatik olarak KLL-lenfoplazmasitik 
diye isimlendirilmesi önerilmiştir.17

Sitogenetik

Bütün bugüne kadar yapılan çalışmalara 
rağmen KLLnin moleküler patogenezi tam olarak 
bilinmemektedir. Bunun genelde en büyük nedeni 
hem KLL hücrelerinin metafaz analizindeki zor-
luklara hem de belirgin genetik bir bozukluğunun 
görülmemesine bağlıdır. KLLde değişik sitogene-
tik anomaliler dökümente edilmiştir. Kromozom 
anamoliler KLLli hastaların %30-50’sinde bulun-
muştur. Fakat bu sitogenetik anomaliler indirek 
olarak KLLnin subklonlarında gelişebilir. Yani 
bazen bu patolojik değişim temel bozukluk kay-
nağı olmayabilir sonradan ortaya çıkmıştır. KLLli 
hastalarda en çok görülen sitogenetik bozukluklar 
1. tabloda gösterilmiştir.  Bazı çalışmalarda bu 
genomik bozuklukların direk olarak prognozla 
ilişkisi olduğu görülmüştür.21 Örneğin 17p ve 11q 
delesyonlu hastaların prognozu karyotipi normal 
olan hastalara göre kötü ve 13q delesyonu olan 
hastalar ise iyidir.21

İmmünglobulin analizi ve hastaların 
prognozuna etkisi

Normalde sağlıklı kişilerde sirkulasyondaki 
B-hücrelerinin %60ı “saf” germinal merkez (GM) 
öncesi hücrelerden oluşmaktadır.22 Yani daha 
immünglobulin sentez yapma kapasitesi kazanma-
mıştır. İmmünglobulin sentezi yapabilmesi için ilk 
önce Vh genlerinin rekombinasyonu gerekmekte-

Tablo 1. KLL’de görülen kromozom bozuklukları, görülme sıklığı (%) ve prognoz 
(sene) belirtilmiştir

13q12-14 delesyon veya rearrangement %55 (11 sene)

11q delesyon %18 (6.6 sene)

Trizomi 12 %16 (9 sene)

17p13 delesyon %7 (2.5 sene)

6q21 delesyon %7

14;19 translokasyon %1-2
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dir. Saf lenfositlerde Vh rekombinasyonu olmamış-
tır ve yüzeylerinde IgM ve IgD antikorları vardır ve 
ayrıca %25inde CD5 pozitiftir fakat CD27 negatif-
tir. Sirkulasyondaki geriye kalan %40 oranındaki 
B-hücreleri GM sonrası “hafıza” hücreleridir. GM 
sonrası B-hücreleri immünglobulin sentezi yapa-
bilmesi için somatik hipermutasyondan (SH) geç-
mek zorundadır. Bu SHdan geçen hücreler CD27 
pozitiftir ve %60ının yüzeylerinde IgM ve/veya IgD 
bulunur fakat CD5 yoktur; %40ında immünglobu-
lin sınıf değişimi olmuştur.

İmmün sistemde çok çeşit antikor yapımı 
genelde üç genetik mekanizma ile başarılır:

 1) İmmünglobulin geninin somatik rekom-
binasyonu: B-hücrelerinin erken geliş-
me döneminde immünglobulin ağır (Vh) 
zincirinin V(variable) ve D(diversity) gen 
bölümleri, J (joining) bölümüyle kendine 
özgü rekombinasyon yapar ve her lenfosit 
yeni bir VDJ genetik yapı yaratır. Bu yapı-
lan antikorlar hücre membranında sen-
tezlenmek zorundadırlar. Aksi takdirde 
bu erken dönemde B-hücrelerinin büyük 
kısmı apoptozis ile ölürler. Bu bağımlılık 
B-hücrelerinin B-hafıza hücrelerine dönü-
şümüne kadar devam eder.

 2) Somatik hipermutasyon (SH): VDJ seçil-
dikten sonra lenfositler her ne kadar anti-
kor yapıyorlarsa da daha bu mükemmel 
antikor yapma kapasitesinde değildir. SH 
özellikle Vh geninin CDR denilen kısmına 
yakın yerlerde olur.23,24 Bu işlemde her-
hangi bir seçim yapılmadan rastgele nuk-
leotidler sokulur ki bazı hücrelerin yaptığı 
antikorlar antijene tam uyacak şekilde 
sentez olabilir. İşte bu yüksek affiniteli 
hücreler GMde artık seçilip hafıza hüc-
resi ve plazma hücresine dönüşür. Bir-
kere seçildikten sonra artık lenfositlerin 
uzun yaşamları için yüzeylerinde antikor 
yapmasına ihtiyaç yoktur. Buna karşılık 
düşük affiniteli hücreler GMde apoptozis 
ile ekarte edilirler.

 3) Sınıf değiştirme rekombinasyonu: Bu 
rekombinasyon en son olarak GM’de SH 
tamamlandıktan sonra VDJ ve Ch kısım-
ları arasında transpozisyon denilen işlem-
le yapılarak immünglobulin sınıf değiştir-
mesine yol açar.

Bu üç rekombinasyon işlemleri ikili-DNA zincir 
hasarları ve yanlışlıklarına yol açabileceğinden 
B-hücreli lenfoma ve lösemilerin patogenezinde 
çok önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca 
yukarıda açıklanan immünglobulin yapısının ana-
lizi özellikle KLLli hastaların prognozunun tayinin-
de özellikle önemlidir.25

KLL hücrelerinde Vh gen analizi yaparak SH 
olup olmadığına karar verilip KLLli hastalar iki 
gruba ayrılmaktadır (tablo 2): 1) GM öncesi 2) GM 
odaklı veya sonrası. KLL hastalarının yaklaşık 
olarak %50sinde Vh SH olduğu gösterilmiştir.25 
GMdeki lenfositler CD38 yapınca apoptozisten 
kendilerini korurlar. CD38 genelde GMdeki len-
fositlerde sentez olduğu için GMden geçip SHa 
uğrayan lenfositlerin ve buna eş değer olan olgun-
laşmış lenfomaların ve lösemilerinde aynı şekilde 
CD38 yapacağı bazı çalışmalarda düşünülmüş-
tü. 5-7 seneki önceki çalışmalarda Vh SH olup 
olmadığını CD38 yapılıp yapılmadığına bakarak 
tahmin edebileceğimizi iddia eden yayınlar olmuş-
tu.25 Fakat daha sonraki çalışmalarda ZAP70 
olarak bilinen tirozin kinaz proteinin Vh SHunun 
olup olmadığını CD38den daha iyi saptadığı gös-
terilmiştir.26,27 Eğer Vh mutasyonu varsa ZAP70 
negatif fakat Vh mutasyonu yoksa yani germli-
nedaki yapısını korumuşsa ZAP70 pozitiftir. Son 
yayınlarda ZAP70’in KLL hücrelerindeki tesbitinin 
median yaşama etkisi birçok grup tarafından iddia 
edilmektedir. Örneğin, Orchard grubunun yaptığı 
çalışmada ZAP70 negatif olan KLLi hastaların 
median yaşama süreci 24.5 sene iken ZAP70 pozi-
tif olan hastaların median yaşama süreci ise 9.3 
sene olarak gösterilmiştir.26

Apoptoz sisteminin KLLye etkisi

KLL olgun B-lenfositlerin malign dönüşümün-
den oluşan bir kanserdir. Diğer B-lenfositlerin 
malign hücrelerinin aksine, KLL hücrelerinin 
büyük bir çoğunluğu proliferasyon kapasiteleri 

Tablo 2. KLL  hastalarında IgVh bölgesindeki SH mutasyonlu ve mutasyonsuz 
klinik ve biolojik özellikler

SH negatif (mutasyon yok) SH pozitif

Hücre orijini GM öncesi (saf hücre) GM sonrası (hafıza hücresi)

İmmunfenotip ZAP70+ ZAP70-

Sitogenetik trisomi 12,11q- veya 17p- 13q14 

Prognoz kötü (7-9 sene) iyi (24-25 sene)

Lenf düğümü histolojisi proliferasyon merkezleri 
yok

proliferasyon merkezleri
genellikle var
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olmadığından G0/G1 hücre dönüşüm fazında 
tutuklu kalırlar. Buradan anlaşılacağı gibi KLL 
hastalığı B-hücrelerinin fazla çoğalmasından değil 
apoptozun az olmasından kaynaklanmaktadır.

Genelde apoptozisi yaratan mekanizma aynen 
koagülasyonda olduğu gibi zincirleme proteinleri 
aktive eden bir sistemdir.28 Bu proteinler arasında 
en önemli moleküller kaspaz sistemi, mitokondri-
daki proteinler (bax, bcl2, bclXL, mcl-1) ve mito-
kondria sonrası apoptozisi engelleyen proteinlerdir 
(IAP-1, IAP2 gibi). 

Bu sistemler arasında KLL ile ilgili bilgilerimiz 
çoğunlukla mitokondridaki proteinlerde odaklan-
mıştır.29 Mitokondriaya ölüm sinyali geldiğinde 
genelde iç duvarındaki sitokrom molekülünü 
sitoplazmaya aktarması gerekmektedir. Genelde 
bax homodimer yaparak sitokromun sitoplazmaya 
geçişine mıtokondrial membran potensiyalinden 
olan farktan dolayı apoptozisi başarır. Antiapopto-
tik moleküller (bcl2, bclXL, mcl-1) ise tam aksine 
sitokromun mitokondria içinde durmasına neden 
olur ve apoptozisi engeller. 

Değişik çalışmalar KLL hücrelerinde bcl2, bclXL, 
ve mcl-1 proteinlerinin fazla olduğunu ve KLL hüc-
relerinin bu yüzden apoptozis olmadığını savun-
muştur.30 Bazı yayınlar bcl-2 proteinin fazla sente-
zini hipometilasyona bağlıyorsa da bcl2 sitokinlere 
veya hormonların direk etkisi ile de fazla sentez 
olabilir.31 Nasıl bir mekanizmayla aktive olduğu 
bilinmese de bazı klinik çalışmalarda bcl2nin yapı-
mını bloke ederek kemoterapinin daha başarılı 
olacağı düşünülmüştür.30,32 Ayrıca yeni yapılan bir 
çalışmaya göre bazı KLL hastalarının mcl-1 promo-
torundaki mutasyonunun kemoterapiye dirençli bir 
hastalığa dönüştürdüğünü göstermiştir.33

Sitokinlerin KLL biolojisindeki rolü

KLLde apoptozu engelleyen mekanizma ya 
hücre dışından yapılan sitokinlerin etkisiyle yada 
intrensek olarak lösemi hücresinde antiapoptotik 
mekanizmanın aktivitisinden dolayı olabilir.34

KLL hücresinde birçok sitokinlerin lösemik 
hücrelerin yaşamasına destek olduğu gösterilmiş-
tir. En önemli ve sıklıkla çalışılan sitokinler ara-
sında: tumor nekrosis faktör-alfa (TNF-α), CD40, 
IL2, IL7, ve IL15nin KLL hücrelerinin çoğalmasını 
desteklediği ve IL4, IL6, IL8, IL10, IL13, TGF-β, 
interferon-, bFGFin apoptozisi engellediği gösteril-
miştir.35 Bunun yanı sıra bazı faktörlerin de karı-

şık hem proliferatif hem de antiapoptotik etkileri 
izlenmiştir. Örneğin bazı yayınlar interferon-α’nın 
in vitro olarak bazı KLL hastalarından alınmış 
hücrelerinde proliferasyonu durdururken başka 
araştırmacılar interferon-α’nın KLLdeki apoptozisi 
durdurduğunu izlemişlerdir.36,37 

Sitokinlerin hücre içine gönderdiği sinyal doğal 
olarak intrensek sinyal sistemini aktive edecektir. 
Bu sinyal sistemi değişik protein kinazları aktive 
eder ki bunlar arasında en önemli olanlar fosfo-
tidilinozitol-3 kinaz, protein kinaz Cdir.38,39 Bu 
sinyallerin aktive olmasıyla KLL hücrelerininde 
yaşamasını destekleyen transkripsiyon faktörlerini 
de aktive ederler. Bu transkripsiyon faktörleri ara-
sında en önemli gözüken NFkB diye bilinen pro-
teinin KLL hücrelerinin yaşaması için çok gerekli 
olduğu birçok yayında gösterilmiştir.39,40 Bu faktö-
rü hedef edecek yeni ilaçların KLL’de başarılı olup 
olmayacağı yeni yapılan erken faz ilaçların kulla-
nıldığı klinik çalışmalarda belli olacaktır. Mesela 
multipl myelomda kullanılan Bortezomib (Velcade) 
NFkB’yi bloke ederek apoptozis yaptığı için belki 
de KLL’de başarılı olabilir diye ümit edilmektedir 
ve klinik çalışmalar başlatılmıştır. 41,42
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