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Akut lösemiler, hemopoietik progenitör hücrelerin neoplastik transformasyonu sonucu gelişen ve 
lösemik hücrelerin farklılaşma ve olgunlaşma kusuru göstermeleri ile, normal kan hücrelerinin yapılamaması, 
aşırı çoğalma kabiliyeti gösteren lösemik hücreleri kemik iliğini, periferik kanı ve takiben diğer dokuları istila 
etmesi ile karakterize kemik iliğinin malign bir grup hastalığıdır (1).  
 Hipokrat’ın lösemi belirti ve bulgularından bahsettiği bildirilmekle birlikte, löseminin klinik 
bulgularının yeterince tanımı ilk kez 1827 yılında Velpau tarafından yapılmıştır. Ancak tanısal gelişmeler 1839–
1845 yılları arasında olmaya başlamıştır. 17. yüzyılda Malpighi’nin mikroskobun önemini fark etmesi, 
hematoloji tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Yaşamda olan hastada löseminin ilk fark 
edilmesi 1845’de Carigie ve Bennett, ardından 1846’da Virchow tarafından olmuştur. 1847’de Virchow 
“leukemia” kelimesi ile hastalığın adını koymuştur (2). İyi tariflenmiş ilk akut lösemi olgusu Friedreich’e (1857) 
atfedilmekle birlikte, 1889’da ilk “acute leukaemie” tanımını kullanan Ebstein olmuştur (1). 1879’da Ehrlich 
tarafından boya tekniklerini tanımlaması ve lökositleri granüllerine göre ayırımının yapılmasını takiben Naegli 
tarafından ilk miyeloblast ve miyelosit tanımı yapılmıştır (yıl 1900) (1,2). 1913 yılında bir Türk hematoloğu olan 
Hasan Reşad Sığındı ile birlikte Schilling-Torgau ilk monositer lösemiyi tanımlamışlardır (1).  
 1976 yılında Fransız, Amerikan ve İngiliz bir grup hematolog tarafından orijinal akut lösemi FAB 
sınıflaması oluşturulmuştur. FAB sınıflamasında akut lösemilerin morfolojik ve sitokimyasal boyanma 
özelliklerine göre gruplanmıştır. Ancak immünfenotipleme, elektron mikroskobu, sitogenetik, moleküler 
biyolojik tetkik yöntemlerini ve nadir lösemi tiplerini içermeyen bir sınıflamadır (3-5).  
 
Tablo 1: Akut Lösemide FAB Sınıflaması 

Akut Miyeloid Lösemi (AML) 
Alt Tip   Tanımlama  
M0  Minimal farklılaşma gösteren akut miyeloblastik lösemi 
M1  Olgunlaşma göstermeyen akut miyeloblastik lösemi   
M2  Granülositik olgunlaşma gösteren akut miyeloblastik lösemi  
M3  Akut promiyelositer lösemi 
M3V  Akut variyant promiyelositer lösemi (mikrogranuler) 
M4  Akut miyelomonositer lösemi 
M4Eo  Akut eozinofilik miyelomonositer lösemi  
M5a  Akut monoblastik lösemi  
M5b  Akut monositer lösemi  
M6  Akut eritrolösemi  
M7  Akut megakaryoblastik lösemi 

 
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) 
L1  Çocukluk tipi ALL 
L2  Erişkin tipi ALL 
L3  Burkitt tipi ALL 

  
 Akut lösemide; hücre yüzey antijenlerinin, sitogenetiğin öneminin fark edilmesi ve FAB sınıflamasının 
yeterli olmadığının gözlenmesi, akut lösemi immünolojik sınıflamalarını (MIC ve EGIL) gündeme getirmiştir 
(6,7). “EGIL Sınıflaması’nda” (European Group for the Immunological Classification of Leukemias), AML’ler 2 
veya daha fazla miyeloid marker (MPO, CD13, CD33, CDw65, Cd117) ekspresyonu ile tanımlanmış ve akut 
lenfoblastik lösemiler de B-I pro-B hücreli, B-II common-B hücreli ve B-III pre-B hücreli olarak 3 alt gruba 
ayrılmıştır (8,9).  

Akut lösemide sitogenetik ve moleküler genetik anomalilerin bariz bir hale gelmesi ve bunların 
prognostik önem arz etmesi nedeni ile, yeni bir sınıflandırma ihtiyacı olduğu gözlenmiştir. 2001 yılında Dünya 
Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) akut lösemiler de dahil olmak üzere hemopoietik ve lenfoid 
neoplasmaları içeren yeni bir sınıflama yapılmıştır. WHO sınıflamasında; morfoloji, immünfenotipleme, 
sitogenetik ve moleküler biyolojik özellikler göz önüne alınmış, akut lösemi tanısı için blastik hücre sayısı 
%30’dan %20’ye indirilmiş ve nadir lösemi tipleri de dahil edilmiştir (Tablo 2) (3,10). WHO sınıflamasında akut 
lösemiler; miyeloid, lenfoid ve serisi belirlenemeyen olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Akut miyeloid lösemiler: 
a. tekrarlayan sitogenetik anomalilerle seyreden AML, b. çoğul seri displazisi ile seyreden AML, c. tedaviye 
ikincil AML ve MDS, d. tanımlanan gruplara girmeyen AML olmak üzere dört gruba ayrılarak 



değerlendirilmiştir. Lenfoid lösemiler ise: a. prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma, b. prekürsör T-
lösemi/lenfoma, c. Burkitt lenfoma/lösemi şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Üçüncü grup olarak belirsiz serili akut 
lösemiler göz önüne alınmış ve bu grup ta: a. bifenotipik akut lösemi b. farklılaşmamış akut lösemiler olmak 
üzere 2 gruba ayrılmıştır (2, 3,10,11).  
 
Tablo 2: Akut Lösemi WHO Sınıflaması 

Akut Miyeloid Lösemi 
1. Tekrarlayan Genetik Anomalilerle Seyreden AML 
- t(8;21)(q22;q22), (AML 1/ETO) ile AML  
- inv(16)(p13q229 veya t(16;16)(p13;q22), (CBFβ/MYH11) ile AML 
- Akut promiyelositer lösemi (t(15;17)(q22;q22), (PML/RARα) ile AML) 
- 11q23 (MLL) anomalisi ile AML 
2. Çoğul Seri Displazisi ile Seyreden AML 
- Önceden miyelodisplastik sendromlu 
- Önceden miyelodisplatik sendrom olmadan 
3. Tedaviye İkincil  AML ve MDS 
- Alkilleyici ajanlarla ilişkili 
- Topoisomeraz II inhibitör ile ilişkili 
4. Tanımlanan Gruplara Girmeyen AML  
- Minimal farklılaşma gösteren AML  
- Olgunlaşma göstermeyen akut miyeloblastik  
- Akut miyelofibrozis ile panmiyelozlösemi   
- Granülositik olgunlaşma gösteren akut miyeloblastik lösemi  
- RARα rearrajmanı göstermeyen akut promiyelositer lösemi 
- Akut miyelomonositik lösemi 
- Akut monoblastik ve monositer lösemi 
- Akut eritrolösemi 
- Akut megakaryoblastik lösemi 
- Akut bazofilik lösemi 
- Myeloid sarkom 
 

Akut Lenfoblastik Lösemi 
1. Prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma 
2. Prekürsör T-lenfoblastik lösemi/lenfoma 
3. Burkitt lenfoma/lösemi 
 

  Serisi Belirsiz Akut Lösemi 
 1. Bifenotipik akut lösemi 
 2. Farklılaşmamış akut lösemi 

 
  

AML’li olgularda 100’den fazla genetik bozukluklar tanımlanmış olmakla birlikte, sıklıkla saptanan 
kromozomal bozukluklar; t(8;21), t(15;17), inv(16) t(9;11) ve t(16;16)’dır. Bu kromozomal bozukluklar ve 
bunun variyantları yaklaşık olarak AML olguların %40’ını oluşturmaktadır. Tanımlanmış olan diğer 
kromozomal anomaliler ise olguların %10’undan azını kapsamaktadır. Geri kalan %50 olguda ise normal 
karyotip saptanmakta veya kromozomal anomali saptanamamaktadır. Translokasyon (12,13). inv(16), t(8;21) ve 
t(15;17); CBFB/MYH11, AML1/ETO ve PML/RARA füzyon protein ekspresyonları ile sonuçlanmakta ve 
nispeten olumlu prognostik özelliği göstermektedirler. Translokasyon t(6;9) veya 5(q), 7(q) kromozom 
delesyonları dahil, çeşitli kromozomal anomalileri kötü prognoz özelliği oluşturmaktadırlar. Çoğunda olmak 
üzere, bariz sitogenetik anomali göstermeyen diğer AML’ler ise intermediate prognoza sahip hastalıklar olarak 
ele alınırlar (14).  
 Moleküler analiz tekniklerinin gelişmesi, lösemiye dönüşüm mekanizmalarının kısmen de olsa daha iyi 
anlaşılmasını sağlamış ve akut lösemide yeni ve kullanışlı diagnostik marker özelliğini almaya başlamışlardır. 
Örneğin AML’de internal FLT3-ITD mutasyonunun veya EV11 sinyal faktöründe artmış mRNA 
ekspresyonunun belirlenmesi kötü prognozu işaret ederken, CEBRA transkrip faktöründe mutasyonun 
saptanması iyi prognozu gösterdiği ileri sürülmektedir. Ancak hala %40 gibi AML’li olgularda sitogenetik 
anomali veya moleküler özellik saptanabilmiş değildir (14,15’).  
 
 
 



 TEKRARLAYAN GENETİK ANOMALİLERLE SEYREDEN AML 
- t(8;21)(q22;q22), (AML 1/ETO) ile AML: AML’li olguların %10-15 oranını teşkil eder ve tipik 

olarak M2 morfolojisinde presende olur.  
- inv(16)(p13q229 veya t(16;16)(p13;q22), (CBFβ/MYH11) ile AML: Sıklıkla M4 ve M4Eo 

morfolojisinde ve daha az sıklıkla M2 ve M5 morfolojisinde presende olur. AML’li olguların %6-
8’ni oluşturur.  

- Akut promiyelositer lösemi (t(15;17)(q22;q22), (PML/RARα) ile AML): Çoğunluğu klasik ve 
variyant M3 şeklinde presende olurken, %2-3 oranında M1 veya M2 morfolojisi de 
gösterebilmektedirler. APL, akut miyeloid lösemili olguların %8-10’unu oluşturur. 

- 11q23 (MLL) anomalisi ile AML: Olguların %5-8’ini oluşturur. Sıklıkla M5 morfolojisini 
gösterirken, M2, M4 veya M7 morfolojisi ile de görülebilir (3).  

 
ÇOĞUL SERİ DİSPLAZİSİ İLE SEYREDEN AML 

 Çoğul seri displazisi ile seyreden AML, MDS içinde yer alan sitogenetik anomalilerle karakterizedir. 
Olguların büyük popülâsyonunu yaşlı grup oluştururken, genç olgular yaklaşık %15 oranını teşkil etmektedir ve 
ortanca yaş 70’tir (3). 
 

TEDAVİYE İKİNCİL AML  
 Alkilleyici ajanlarla ilişkili AML: Genellikle 5 yıllık bir süreden sonra belirir ve sıklıkla önce MDS 
tablosu gelişir. Genetik olarak da, çoğul seri displazisi ile seyreden AML özelliği gösterir. 
 Topoizomeraz II ile ilişkili AML: Ortaya çıkışı, alkilleyici ajanlarla ilişkili AML’ye nazaran daha erken 
dönemde olur. Genetik olarak “tekrarlayan genetik anomalilerle seyreden AML” ile aynı özelliği gösterir. 
Epipodofilotoksin daha baskın olarak 11q23/MLL- tipi translokasyonu yapar (3).  

 
TANIMLANAN GRUPLARA GİRMEYEN AML 
- FAB sınıflamasının modifiye edilmiş şeklidir. M0, M1 ve M2 yaklaşık olarak %50, M3 %10, M5 

%10, M6 %5 ve M7 %3-5 oranlarını teşkil ederler. RARα rearrajmanı göstermeyen APL; klasik M3 
morfolojisini gösterir, all-trans-retinoik asid tedavisine yanıt vermez. Tedaviye cevap ve seyir 
durumu t(15;17) translokasyonu göstermeyen AML gibidir.  

- Akut bazofilik lösemi (ABL): Klasik akut lösemi kliniği ile presende olan, bazofilik farklılaşma 
gösteren ve t(15;17) veya BCR-ABL olmaması ile karakterize nadir bir AML alt tipidir. 
Hepatosplenomegali diğer AML tiplerine nazaran daha sık belirlenir. Miyeloperoksidaz veya sudan 
black pozitifliği ve Auer cisimcikleri görülmez. İmmünfenotiplendirmede miyeloid yüzey 
antijenlerinin pozitifliği ile birlikte CD9 ve CD25 pozitifliği belirlenir. Asid fosfataz sıklıkla pozitif 
saptanır.  

- Akut panmiyeloz veya miyelofibroz: Kısa sürede kemik iliğinin ilerleyici fibrozisi ile karakterize 
nadir bir hastalıktır.  

- Miyeloid sarkom: Periferik kan veya kemik iliği bulguları olmadan miyeloblastlardan oluşan 
tümöral kitle oluşumudur (3).  

 
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ 

WHO sınıflamasına göre ALL tanısı ancak immünfenotipleme ile mümkün olabilmektedir. 
1. Prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma: L1, L2 veya karışık blastik hücre morfolojisini gösterebilir. 

B hücre yüzey antijenlerinin pozitifliği ile karakterizedir (CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+). Keza CD10, HLA-
DR, TdT ve nadiren CD34 pozitifliği olabilir. Genetik olarak; a. iyi, b. ortalama c. kötü riskli olmak üzere 3 alt 
gruba ayrılabilir. 

2. Prekürsör T-lenfoblastik lösemi/lenfoma: L1, L2 veya karışık blastik hücre morfolojisinde olabilir. T 
hücre yüzey antijen (CD2, CD3, CD5, CD7, cCD3) pozitifliği ile karakterizedir. Genellikle TdT pozitifliği ve 
HLA-DR negatifliği saptanır. Çeşitli kromozomal bozukluklar tarif edilmiştir.  

3. Burkitt lenfoma/lösemi: Burkitt tipi lenfoma ve lösemi, prekürsör lenfoid neoplazma grubundan 
değildir. Lenfoma WHO sınıflamasında matür B hücreli neoplazma olarak ele alınmıştır. FAB sınıflamasına göre 
L3 morfolojisini gösterir. İmmünolojik olarak, sIg, CD19, CD20, CD22, HLA-DR pozitifliği vardır. TdT 
negatiftir. CD10 pozitif saptanabilir (3).  

 
SERİSİ BELİRSİZ AKUT LÖSEMİ  
Bifenotipik Akut Lösemi: Miyeloid ve lenfoid hücre morfolojisi gösteren iki hücre popülasyonunun 

varlığında söz konusu olan tanıdır. Ancak çoğu zaman morfolojinin net olabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 
bifenotipik akut lösemi tanısı için miyeloid ve lenfoid hücre yüzey antijenleri yol göstericidir ve bir 
değerlendirme (skorlama) sistemi kullanılır (Tablo 3). T/miyeloid tipinde spesifik genotip söz konusu değilken, 



B/miyeloid tipinde sıklıkla t(9;22)(q34;q11) (Ph kromozomu) ve 11q23 kromozomal anomalisi 
belirlenebilmektedir. Lenfoid popülasyon L1 ve L2 morfolojisinde olabilir (3,11,15-17). 

Farklılaşmamış Akut Lösemi: Blastik hücreler sıklıkla M2 morfolojisi gösterirler, ancak herhangi bir 
seriye ait farklılaşma bulguları göstermezler (3).  

 
Tablo 3: Bifenotipik Akut Lösemi Değerlendirme Sistemi  

  Puan                           B-lenfoid serisi             T-lenfoid serisi             Miyeloid seri 
2                             CD79a (mb-1)            CD3                             Anti-MPO 

                                           CD22                         Anti-TCR 
                                           cyt IgM 

 
1                           CD19                           CD2                               CD13 

                                         CD10                           CD5                               CD33 
                                          CD20                          CD8                               CD65 

                CD10                             CD117 
 

     0.5                                 TdT                             TdT                               CD14 
                                                                               CD7                              CD15 
                                                                               CD1a                            CD11b 
                                                                                                                     CD11c 
                                                                                                                     CD64 
                                                                                                                         

 
NADİR LÖSEMİ TİPLERİ 
Akut mast hücreli lösemi: De novo veya sistemik mastositoz’un progresyonu veya kronik klonal 

miyeloid hastalığın sonucunda ortaya çıkabilir. Ateş, başağrısı, flashing ve kaşıntı dikkat çekici klinik belirtileri 
oluşturur. Karın ağrısı, diare, kemik ağrıları, peptik ülser diğer AML tiplerine nazaran daha sıktır. 
Hepatosplenomegali karakteristik bir özelliktir. Lenfadenomegali olabilir. Kemik iliğinde fokal veya diffüz 
olarak mast hücreleri ile infiltrasyon saptanır. Işık mikroskobunda; oldukça immatür, agranüler ve monosite 
benzer hücre infiltrasyonu saptanır. Bu hücrelere paralel olarak agranüler miyeloblastlar da mevcuttur. Granüllü 
hücreler, spesifik mast hücresi granülleri sentezlemiş lösemik miyelositlerdir. Bu erken dönem miyelositler 
yanlış olarak, erken granüllenmiş blastik hücreler olarak adlandırılırlar. Lösemik hücreler CD13, CD33, CD68, 
CD117 ile kuvvetle pozitiflik gösterirler. Karakteristik olarak bazofil (CD11b, CD25, CD123) ve monosit yüzey 
antijenleri (CD14, CD15) negatiftir. Hücreler miyeloperoksidaz (MPO) ile negatif, ancak granül içeren lösemik 
hücreler α-naftol klorasetat esteraz ile ve immünohistokimyasal olarak triptaz ile pozitif boyanırlar. Sitotoksik 
tedavi intravasküler koagülopati ile ve mast hücre mediatörleri ile ilişkili semptomlara neden olabilir (13).  

Akut eozinofilik lösemi (AEL): Anemi, trombositopeni, periferik kan ve kemik iliğinde blastik hücreler, 
kemik iliğinde eosinofilik farklılaşma ve periferik kanda lösemik eosinofilik hücrelerin çoğunluğu teşkil etmesi 
ile AEL tanısı konur. Klinik olarak hepatosplenomegali ve lenfadenomegali mevcuttur. Blastik hücreler ışık 
mikroskobunda granülsüz hücreler olarak görülür. Periferik kan ve kemik iliğindeki hücreler MPO, sudan black 
(SB), siyanid-rezistans peroksidaz boyası ile pozitif, ancak naftol AS-D klorasetat esteraz ile negatif boyanırlar. 
Sitogenetik olarak karakteristik bir anomali olmamakla birlikte, psödodiploidi veya anaploidi sıktır. BCR 
rearrajmanı negatiftir. Moleküler işaretleyici olarak Wilms tümör geni (WT-1) aşırı ekspresyonu mevcuttur (13).  

Akut miyeloid dentritik hücreli lösemi: Akut dentritik hücreli lösemi oldukça nadir lösemi tipi olup, 
lenfoplasmasitoid dentritik hücreli (DC2) ve miyeloid dentritik hücreli (DC1) olmak üzere iki tipi vardır.   

Akut miyeloid dentritik hücreli lösemi, AML’li olguların %0.08 oranını teşkil eder. Lenfadenomegali, 
splenomegali, anemi ve trombositopeni klinik bulgularıdır. Periferik kan ve kemik iğinde dentritik hücreye 
benzer blastik hücre ve matür görünümlü dentritik hücre infiltrasyonu saptanır. Blastik hücreler MPO ve 
esterazlar ile negatif boyanırlar. Hücreler immünolojik olarak CD86, CD11c, CD80, CD83 yüzey antijenleri 
pozitiflik gösterirler (13).  
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