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Akut lenfoblastik leukemia (ALL) çocukluk çağı malign hastalıklarının %25’ni oluştururken 
erişkinlerde daha az sıklıkta görülmektedir. ALL 2-4 yaş çocuklarda 4-5/100.000 oranında 
gözlenirken erişkinlerde görülme oranı giderek azalır. 50 yaş üzerinde ise tekrar hafif bir artış 
gösterir (1/100.000) (1).  Çocukluk çağı ve genç adültlerdeki ALL tedavisindeki başarı ileri yaş 
gurubundaki hastalara yansımamıştır. İleri yaş gurubunda bir malign hastalığın ortaya çıkması 
genel durumun daha kolay bozulmasına neden olur. Kemoteropetiklere tolerans azalır. Hastanın 
tedavi yaklaşımında sınırlamalar oluşur. Hastada olası var olan diabetes, hipertansiyon, daha 
evvel geçirilmiş iskemik kalp hastalığı, serebral vasküler hastalık, renal fonksiyon bozukluğu, 
repiratuvar ve hepatik yetmezlik nedeni ALL de klinik belirtiler daha karmaşık hale gelir (2). 
İleri yaş ALL denildiği zaman literatürlerin büyük kısmı 60 yaş gurubunu ele alırken bazı otörler 
55 diğerleri ise 65 yaş ve üzeri gurubu hastaları ileri yaş ALL olarak değerlendirmiştir. 
 

Yaş ile ilişkili biyolojik farklılıklar 
Çocukluk çağı, orta ve ileri yaş ALL’li hastalarda klinik ve biyolojik farklılıklar söz 

konusudur. 60 yaş üzeri ALL’li hastalarda erkek/kadın oranı 0.97 iken erişkin ALL’li 
hastalarda 1.75’dir. Yaşlı ALL’li hastaların %14’nde; erişkin ALL’li hastaların %3’nde 
evvelce bir başka malign hastalık bulunur. Yaşlı hastalarda lenfoid organların tutulumu da 
erişkinlerden farklılık gösterir.  Yaşlı hastalarda yüzeyel lenfadenopati oranı %21 iken erişkin 
ALL’li hastalarda %51’dir.  Keza mediastinal lenfadenopati yaşlı ALL’de beklenti değildir 
(%1 karşılık %14).  Yaşlı ALL’li hastaların %26’nda splenomegali gözlenirken erişkin 
ALL’li hastaların %45’nde splenomegali mevcuttur. Hepatomegali ve santral sinir sistemi 
tutulumu yönünden bir farklılık bulunmaz. Kilo kaybı yaşlı ALL’de biraz daha sık 
gözlenirken; blastik ateş, enfeksiyon ve kanama olasılığı daha azdır. Hastaların laboratuar 
verilerinde en önemli farklılıklar beyaz küre sayısında olmaktadır. Yaşlı ALL de BK sayısı 
8.400/µL (500–520.000) iken erişkin ALL’de 13.200 (500-1.440.000) saptanılmıştır. Buna 
karşılık hemoglobin düzeyi ve trombosit sayısında anlamlı bir farklılık mevcut değildir. Yaşlı 
ALL’li hastalardaki immünofenotipik özellikler erişkinlerden farklıdır.  Erişkin ALL’li 
hastaların %66’nda B hücreli ALL gözlenirken yaşlı hastaların %89’nda B hücreli ALL 
gözlenir. Buna karşılık T hücreli ALL yaşlı hastalara göre erişkin hastalarda daha sıktır (%8’e 
karşılık %29) (3). Bazı otörler myeloid antijen ekspresyonunun yaşlı ALL’de erişkinlere göre 
daha sık olduğunu rapor etmektedir (%19’a karşılık %11). Bu hastalarda prognoz kötü seyirli 
olabilir. Baz otörler ise myeloid antijen ekspresyonunun bir farklılık oluşturmadığına 
inanmaktadır (4,5). 1984–1999 yılları arasında Alman ALL Çalışma Grubunun (GMALL) 
1984–1999 yılında 55–65 yaşındaki 342 hasta 15-54 yaş ALL’li hastaların karşılaştırıldığı 
çalışmada elde edilen bulgular benzer niteliktedir (6). 

 
Yaş ile ilişkili sitogenetik farklılıklar 
ALL’li hastalarda sitogenetik anormalliklerin varlığı biyolojik heterojenite ile 

karakterizedir. Sitogenetik anormallikler tedavide güçlü ve bağımsız bir prognostik faktördür. 
Klonal kromozomal anormallikler erişkin ALL’de %85 iken 60 yaş üzeri hastalarda bu oran 
%13’tür. Filadelfiya (Ph) kromozomu yaş ile artma göstermekte ve tedavi daha dirençli 
olmaktadır. 40 yaş altındaki ALL’li hastalarda Ph kromozomu varlığı %18; 40-60 yaş 
gurubunda %46 ve 60 yaş üzerindeki hastalarda ise %35 olarak rapor edilmiştir (7,8) Kanser 
ve Leukemia Grup B çalışmasında hastaların %76’nda kromozomal anormallik saptanılmıştır. 
Bu hastalarda Ph kromozom varlığı %28 olup 60 yaş üzerindeki hastalarda ise %33’tür (9). 



Diğer çalışmalarda da PH kromozomu ile elde edilen sonuçlar benzerdir (3,6). Buna karşılık 
kromozom 11q23 rearanjmanı yaşlı ALL’de %2 iken erişkinlerde %2 oranında gözlenir (10). 

 
 
Yaşlı ALL’de tedavi yaklaşımı 
Yaşlı ALL’li hastalar ile ilişkili ilk rapor 1996 yılında Bassan ve arkadaşları tarafından 

yayınlanmıştır (5). Bu döneme kadar yaşlı ALL hastalarında yaklaşım hastaya tedavi 
vermeme veya kişiselleştirilmiş ya da de non-küratif olabilmekte idi. Bazı araştırmacılar ise 
yaşlı ALL hastalarını farklı bir gurupta değerlendirmeden erişkin ALL olarak tedavi etmiştir. 
1989 yılında Hussein ve arkadaşları (11) 50 yaş üzeri 40 hastayı içeren 15 yaş üzeri toplam 
168 ALL’li hastada vinkristin, doksorubisin, prednisondan oluşan kemoterapi sonuçlarını 
yayınlamıştır. Bu çalışmada indüksiyon anında 50 yaş altında %79 tam remisyon elde 
edilirken %7 oranında ölüm gerçekleşmiştir. Ancak 50 yaş üzerinde tam remisyon oranı  %35 
iken ölüm oranı  %50’dir. Benzer sonuçlar Hoelzer ve arkadaşları tarafından da 
yayınlanmıştır (12). Bu nedenle yaşlı ALL’li hastalara verilen kemoterapideki kümülatif 
toksisite özellikle kardiak toksisite nedeni ile hastalara yaklaşımda önemli sorun olup sıklıkla 
post remisyon ve idame fazlarında doz azaltılması gerekli olmaktadır (13).  

 
Yaşlı ALL’de retrospektif çalışma sonuçları 
Bu çalışmalarda araştırmacılar küratif veya palyatif  kendi sonuçların rapor etmişlerdir. 

Delannoy ve arkadaşları (14) 18 yaşlı ALL hastasının 14’ünü OPAL (vinkristin, prednizolon, 
adriamisin, L-asparaginaz); 4’ünü MAV (metilprednizolon, adriamisin vinkristin) ve 1’ni 
vinkristin ve 6-merkaptopürin vererek tedavi etmiştir. Hastaların %44’nde tam remisyon elde 
edilirken; %28 hasta tedaviye dirençli ve diğer %28 hasta aplazi nedeni ile eksitus olmuştur. 
1992 de Taylor ve arkadaşları (2) 60 yaş üzerindeki hastalarda  (COAP, DAT, modifiye 
MACHO, UK ALL X) veya palyatif tedavi ile elde ettiği sonuçları yayınlanmıştır. İntesif 
tedavi alan 22 hastanın %36’nda cevap Hastaların 22’si intensif tedavi almış olup hastaların 
%36’nda cevap elde edilmiş %64 hasta tedaviye dirençli bulunmuştur. Bu oranlar palyatif 
tedavi alan hastaların %27 ve %73’tür. Ortalama yaşam süresi intensif kemoterapi alan 
gurupta 3 palyatif tedavi alan gurupta 1 aydır. Bu çalışma 2 yıl sonra genişletilmiş olarak 
rapor edilmiştir. Yaşlı 53 ALL’li hastanın 28’inde intensif kemoterapi ile %39 iken palyatif 
tedavi alan 25 hastada toplam cevap %36 elde edilmiştir. Her iki gurupta da toplam yaşam 
süresi 3 aydır (15).  

Spath-Schwalbe ve arkadaşlarının (16) 60 yaş üzeri 29 hasta üzerinde VIDAP (vinkristin, 
daunorubisin, prednizon) COAP (siklofosfamid, vinkristin, sitarabin, prednizon) GMALL 
(vinkristin, sitarabin, prednizon, siklofosfamid, daunorubisin, 6-merkaptopurine, L-
asparaginaz) veya palyatif tedavi Vip  (vinkristin, prednizon) ile hastaların %43’nde tam 
remisyon elde etmiştir. Toplam yaşam süresi 5 ay (cevap verenlerde 9 ay) olup hastaların 
%41’nde indüksiyon tedavisiile ilişkili mortalite gözlenilmiştir (16). Ferrari ve arkadaşları  (4) 
ALL GIMEMA protokolü ile tedavi gören 13 yaşlı ALL ve palyatif tedavi (vinkristin ve 
prednizolon) alan 36 hastayı değerlendirilen bir başka çalışmada intensif tedavi alan gurupta 
%77 tam remisyon, %23 tedavi ile ilişkili mortalite gözlenirken palyatif tedavi alan gurupta 
ise %53 hastada tam remisyon, %18 hastada tedaviye direnç ve %23 hastada tedavi ile ilişkili 
ölüm gerçekleşmiştir. Hastalardaki ortalama yaşam süresi 5 tam remiyonda kalma süresi 5.5 
aydır .  

 Legrand ve arkadaşlarının (17) 46 yaşlı ALL hastasını irdeleyen çalışmasında 25 hasta 
EORTC protokolleri ile, 21 hasta ise palyatif olarak vinkristin ve prednizolon ile tedavi 
edilmiştir. İntensif tedavi alan hastaların %69’nda; palyatif tedavi alan hastaların %34’nde 
tam remisyon elde edilmiştir. Toplam tam remisyon oranı %43 olup hastaların %39’u 
tedaviye dirençlidir. Hastaların %18’i  indüksiyon anında eksitus olmuştur. Otörler düşük 



remisyon oranı elde edilmesinde ana faktör olarak tam remisyon süresi, kısa süreli yaşam 
süresi, yaş>70, Ph kromozom varlığı,WHO perfomans konumunun>2 ve beyaz küre 
sayısının>40x109/L olmasının saptamıştır. 

 Pagano ve arkadaşları (18) 37 yaşlı ALL hastasını prognostik faktörlere bakmaksızın 2 
yıl süre ile gözlemiştir. 25 hasta GIMEMA ALL-0183 and 0288 veya modifiye Magrath tipi 
protokolünü alırken; 12 hastaa sadece vinkristin ve prednizolon kullanılmıştır. İntensif tedavi 
alan hastalarda tam remisyon oranı %80,indüksiyon tedavisinde ölüm oranı %16 ve %4 hasta 
tedaviye dirençli bulunmuştur. Palyatif tedavi alan hastalarda ise %42 tam remisyon,%42 
indüksion tedvaisi ile ilişkili ölüm ve %16 direnç saptanılmışır.Toplam tam remisyon ve 
yaşam süresi intensif tedavi alan gurupta daha iyidir ( 13 ve 14 aya karşılık 4 ve 2.6 ay). 
 Japonyada yapılan çok merkezli bir çalışmada 60 yaş üzeri 20 ALL’li hastanın 8’nde 
siklofosfamid ve antrasiklin kullanılmış 12 hasta konservatif olarak tedavi edilmiştir. Toplam 
remisyon oranı yaşa bakmaksızın %55 olan bu çalışmada median yaşam süresi 6.8 ay olup 
intensif tedavi alan hastalarda daha  uzundur (9.2 aya karşılım 4 ay) (19). Thomas ve 
arkadaşları da (3) 60 yaş üzeri 69 ALL’li hastayı değerlendirmiştir. Hastaların 5’i bir tedavi 
almadan eksitus olmuştur. 64 hastanın 1’i sadece steroid ile tedavi edilmiş, 4 hastaya yanlış 
tanı nedeni ile AML tedavisi verilmiştir. Geriye kalan 59 hasta vinkristin, ± siklofosfamid, ± 
aantrasiklin, ± bleomisin kombinasyonu ile tedavi edilmiştir. Hastaların %62’nde tam 
remisyon elde edilmiştir. Hastalıksız yaşam süresi 8.3 ay ve toplam yaşam süresi 7 aydır.  
 Retrospektif çalışmalar özetlendiğinde yaşlı ALL’li hastalarda ortalama cevap oranı 
%56 (%36-80) ve ortalama yaşam süresi ise 4.5 (3-9) aydır. 
  
 Yaşlı ALL’de prospektif çalışma sonuçları 

Çeşitli prospektif çalışmalarda ALL tedavisinde yaş dışlanma kriteri olarak 
değerlendirilmemiştir. GIMEMA tarafından yapılan çalışmada 60 yaş üzeri ALL’li hastalar 
ALL0288 çalışmasına dahil edilmiş ve 15-60 yaş gurubundaki hastalar ile aynı tedaviyi 
aldıktan sonra ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tedavi süresi 30 ay olup pretedavi döneminde 
steroid kullanılmıştır. Tedavini iki induksiyon ve bir intensifikasyon fazı vardır. Cevap elde 
edilen olgular 6-merkaptopürin ve methotreksat ile idame tedavisi almıştır. Değerlendirmeye 
tabii tutulan 77 hastanın 36’ında (%47) tam remisyon elde edilmiştir. Hastaların 42’i 
indüksiyon tedavisi sırasında kaybedilirken, 9 hasta %12) tedaviye refrakterdir. En kötü 
prognoz 70 yaş üzeri hastalarda gözlenilmiştir. Hastalarda iki yıl içersinde  relaps oranı %25, 
hastalıksız yaşam süresi %13 ve toplam yaşam süresi %19 dur (20). 
 Kantarjian ve arkadaşları (21) 60 yaş üzeri ve altı ALL hastalarını VAD tedavisi 
sonrası değerlendirmiştir. Yaşlı ALL hastalarında tam remisyon oranı %58, indüksiyon 
anında ölüm %12 ve dirençli hasta oranını %29 olarak rapor etmiştir. Bu  oranlar 60 yaş altı 
ALL hastalarında %82, 53 ve 12olarak rapor edilmiştir. Yaş>60, kötü performans konumu, 
löksositoz, hipoalbunemi, hiperbilirubinemi, böbrek yetmezliği ve tanı anında anormal 
karyotip varlığı kötü prognostik faktörler olarak değerlendirilmiştir. Bassan ve arkadaşları (5) 
ise 60 yaşından büyük 22 ALL hastada idarubisin ,vinkristin, prednizon ve L-asparaginaz 
tedavisi ile tam remisyon oranını %59, indüksiyon anında mortalite%18, dirençli olgu %14 ve 
kısmi remisyon oranını %9 olarak rapor etmiştir. 
 Daunorubisin dozunun 30mg/m2 haftada 1 olmak üzere 4 kez uygulandığı bir 
çalışmada 55 yaş üzerindeki ALL’li hastalarda tam remisyon oranı %85 (60 yaş 
üzerindekilerde %82) ve toplam yaşam süresini 14 ay (60 yaş üzeri 10 ay) olarak saptanmıştır. 
Bu çalışmada tam remisyon elde edilen hastalarda idame tedavisi olarak interferon (3MÜ/m2 
haftada 3 kez), methotreksat (6mg/m2 hafatada 1 kez) ve 6-merkaptopürin (20 mg/m2 /gün) 2 
yıl süre ile verilmiştir (22). Offidan ve arkadaşları (23) ekstra hematolojik yan etkileri 
azaltmak amacı ile yaşlı ALL tedavisinde lipozomal daunorubisin kullanmıştır. 7 hastalık bu 
seride tam remisyon oranı %64 ve hastalıksız yaşam süresi 6 aydır. 



 
Yaşlı ALL tedavisinde yeni ilaçlar 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda doz azaltımı veya ilaçların verilme şeklinin 

değiştirilmesi yaşlı ALL hastalarının seyrinde belirgin bir değişiklikler oluşturmamıştır. Bu 
hastalarda yeni ilaçlara ihtiyaç olduğu aşikardır.  Ph pozitif ALL hastalarında imatinibin 
etkinliğinin anlaşılmasından sonra AMN107 (Novartis) ve dasatinib (BMS354825;Bristol-
Myers Squibb) gibi ikinci jenerasyon ABL kinaz inhibitörleri faz II çalışmalarda imatinibe 
dirençli Ph pozitif ALL hastalarında uygulanmaya devam edilmektedir.  

Rituximab yaşlı ALL’li hastaların tedavisinde bir umut olabilir. Thomas ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmada 17 yaşlı ALL hastasında Hyper-CVAD rejimine Rituximab eklenilmesi 
ile hastaların tümünde cevap elde edilmiştir. Hastalarda 8-33 haftalardaki erken ölüm oranı  
%29’dur (24). GMALL çalışmasında 55 yaş üzerindeki 19 hastada hastada rituximab 
kemoterapinin her siklüsü ile beraber verildiğinde %63 tam remisyon ve %54 bir yıllık yaşam 
süresi elde edilmiştir (25). 

  Yaşlı ALL’li hastaların yaklaşık %70’nde blastik hücrelerinin %10’ndan fazlasında 
CD52 antijeni ekspresse edilir. Anti-CD52 olan Campath yaşlı ALL hastalarında bir umut 
olabilir. ALL’liçocukların tedavisiiçin FDA tarafından onaylana en yeni ilaç clofarabin’dir. 
Bu ilaç refrakter AML olgularında sitarabin ile beraber kullanıldığında olguların %20-30’nda 
etkin olabilmektedir. Yaşlı ALL hastalarında etkisi bilinmemektedir. Nelarabin 
(506U78;GlaxoSmithKline) çocuk ve erişkin relaps eden veya refrakter adült T ALL de faz II 
çalışmalarında kullanılmaktadır. Yaşlı ALL’li hastalarda etkisi henüz bilinmemektedir. 
Lipozomal vinkristin ve daunorubisin yaşlı ALL hastalarında etkisi araştırılan diğer ilaçlardır 
(26). 
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