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Burkitt lösemi çocuklarda akut lenfoblastik lösemilerin yaklaşık %2’sini oluşturan ve klinik, sitolojik, 
immünolojik ve genetik özellikleri ile diğer lösemilerden çok Burkitt lenfomaya benzerlik gösteren bir hastalıktır 
(1). Diğer akut lösemiler ile birlikte tedavi edildiği dönemlerde en kötü prognostik grup içinde yer alan Burkitt 
lösemi, ileri evre Burkitt lenfoma ile birlikte tedavi edilmeye başlanması ile tedavi edilebilir bir hastalık haline 
gelmiştir (2). Bu iki hastalığın benzerliği sadece tedaviye yanıt ile sınırlı değildir. Aynı hastalığın olasılıkla 
birbirini izleyen iki klinik forması olarak kabul edilen Burkitt lenfoma ve  lösemi, aynı blastik hücrenin kemik 
iliğindeki oranı için gelişigüzel saptanmış bir sınır olan %25’in altında veya üzerinde hücre varlığı ile ayırt 
edilmektedir (3). Bu blastik hücre klasik olarak FAB L3 morfolojisi gösterir, yüzey membran immünglobulini 
eksprese eden olgun bir B-hücresidir ve 8. kromozomdaki myc protoonkogeninin en sık 14., daha nadiren de 2. 
veya 22. kromozomlardaki immünoglobulin zincir geni bölgelerine translokasyonu söz konusudur (4). Önceleri, 
lösemiler ve lenfomalar içinde ayrı ayrı sınıflanan bu iki hastalık, immünoloji ve genetik alanındaki gelişmeleri 
izleyerek Dünya Sağlık Örgütü’nün hematopoietik ve lenfoid neoplaziler sınıflamasında, olgun B-hücreli 
neoplaziler başlığı altında Burkitt lenfoma/lösemi olarak birlikte yer almaktadır (5). Burkitt lenfomanın kemik 
iliği infiltrasyonu ve lösemik fazı çok önceden bilinmekle birlikte, primer L3 lösemi ilk olarak 1972’te 
bildirilmiştir (6) Ancak, Burkitt lenfoma ile primer Burkitt lösemi arasında henüz biyolojik ve genetik bir fark 
bildirilmemiştir (7). Bu nedenle artık ikisi birlikte Burkitt lenfoma/lösemi olarak adlandırılmaktadır. 
 
Morfoloji 
Burkitt lenfoma/lösemili hastaların kemik iliği, periferik kan, pleura veya assit sıvılarından elde edilen hücreler 
tipik ALL FAB L3 morfolojisi gösterir(8). Bu L3 lenfoblastlar orta büyüklükte veya büyük, genellikle homojen 
görünümlü ve düzgün sınırlı, koyu bazofilik, bol vakuollü sitoplazma içinde ince kromatinli ve belirgin 
nükleollü, yuvarlak veya oval nüve içeren hücrelerdir. Lipid içeren vakuoller PAS boyası ile negatiftirler. 
Mitotik indeks yüksektir. Hücrelerin hemen tamamı hücre döngüsünde olup, bu yüksek çoğalma hızı, blastik 
hücre nüvelerinde Ki-67 antikoru ile kuvvetli boyanmaya neden olur. 
 
İmmünfenotip 
İmmünfenotipleme özellikle lenfoid malign hücrelerin kökeni ve olgunluk derecesinin saptanmasında çok yararlı 
olmuş ve lösemi ve lenfomaların sınıflanmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Olgun B hücrelerinin belirleyici 
özelliği, disülfid bağları ile birleşen iki ağır ve iki hafif immünglobulin (Ig) zinciri içeren yüzey reseptör 
moleküllerinin varlığıdır (9). Olgun B hücresinden kaynaklanan B hücreli lösemilerde hücre yüzeyinde μ ile 
birlikte κ veya λ, yani IgM bulunur.Fenotipik ve genotipik olarak iki tür Burkitt lösemi (B hücreli lösemi) 
tanımlanmaktadır (9). Sık görülen türünde hücre yüzeyinde ek olarak CD19, CD20, CD22 ve CD79, sıklıkla da 
CD10 bulunur, CD34 ve TdT ise bulunmaz. Morfolojisi ALL FAB L3, genetik yapısı ise Burkitt lenfoma için 
tipik olan, 8. kromozom translokasyonlarıdır. Buna karşılık, nadir türünde yüzeyde ağır ve hafif zincirler 
bulunmakla birlikte, immünoglobulin ve CD20 yoğunluğu düşüktür, morfoloji ALL FAB L1 veya L2 ile 
uyumludur ve tipik translokasyonlar bulunmaz (10-12). Ayrıca, daha çok geçiş pre-B hücresine benzer 
immünfenotipik özellikler, TdT ve CD34 varlığı gözlenebilir. Bu türün ayırımı, tedavide öncül-B ALL 
tedavisinin daha başarılı olması nedeni ile önemlidir. Hücrelerin sitoplazma ve yüzeyinde μ ağır zincirinin 
bulunduğu, ancak hafif zincirlerin henüz saptanmadığı geçiş pre-B ALL de, B hücreli lösemilerle 
karıştırılmamalıdır (13 ). 
 
Nadiren, tipik morfoloji ve translokasyonları olan bazı lösemilerde (%2), sitoplazmada veya yüzeyde 
immünglobulin veya μ bulunmaz (14,15). Bu hastalarda B-hücreli lösemi tedavisi başarılı olmuştur. Olguların 
yaklaşık %5’inde ise IgM yerine IgA veya IgG bulunur (9). Diğer taraftan, yüzey immünoglobulini bulunan bazı 
B lösemi hücrelerinde FAB L3 morfolojisi vardır ama tipik translokasyonlar bulunmaz veya FAB L3 morfolojisi 
yoktur ama tipik translokasyonlardan biri saptanır (16-18). Sonuç olarak, olguların çoğunda tipik morfoloji, 
genetik ve fenotip birlikte bulunmakla birlikte, bir veya ikisinin bulunmadığı durumlar da söz konusu 
olabilmektedir(19, 20). Çıkış noktamız olgun B hücresi, yani immünfenotipik tanımlama olmakla beraber, 
günümüzde gelinen bilgi birikimi tanıda birinci sırada translokasyonların ve ikinci sırada morfolojinin 
güvenilirliğini göstermektedir (4). İmmünfenotip bunların yokluğunda tanı için tek başına yeterli olmamaktadır. 
Prekürsör B hücreli lösemilerde hücre yüzeyinde olgun B hücresine özgü tek tip hafif zincir ekspresyonu 
saptanabilmesi, B hücre serisi neoplazilerinin tanısında multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamaktadır (21, 
22). 



 
Sitogenetik ve moleküler patoloji 
Burkitt lösemi/lenfoma hücrelerinde üç tipik kromozom translokasyonu saptanır. Bunlar arasında yaklaşık %85 
sıklık ile birinci sırada olan t(8;14)(q24;q32), t(2;8)(p11;q24) ve t(8;22)(q24;q11) tarafından izlenir(23-25). Her 
üç translokasyonun ortak noktası, 8. kromozomdaki MYC protoonkogeninin, ağır veya hafif zincir genlerinden 
biri ile bitişerek, işlevsel değişikliğe uğramasıdır. İşlevsel hafif zincirlerin μ ağır zinciri ile birleşmesi sonucu 
hücre yüzeyinde beliren immünoglobulin, olgun B hücresinin tanımlayıcı özelliğidir. Bu genlerin, yeniden 
düzenlenmeleri sırasında onkojenik potansiyeli olan genlerle birleşmeleri, veya meydana gelen somatik 
mutasyonlar, lenfositlerde malign değişime neden olabilir. MYC, çoğalan hücrelerde ekspresyonu artan, hücre 
döngüsünün ilerlemesini ve hücre dönüşümünü uyaran, farklılaşmayı engelleyen bir transkripsiyon faktörüdür. 
Sonuç olarak MYC ekspresyonu, hücre döngüsünün ilerlemesi, farklılaşma, metabolizma, apoptozis, ölümsüzlük 
ve adhezyon gibi çeşitli hücresel işlevleri etkiler. 
 
Burkitt lenfoma/lösemide translokasyon sonucu MYC geni yapısal olarak değişebilir veya aktivitesi artabilir. 
Translokasyon, MYC geninin işlevini değiştirerek MYC:MAX kompleklerini arttırır ve lenfoblastların 
proliferasyonunu uyarır (26). Bildirilen yapısal değişiklikler arasında translokasyon kırılma noktasında kesilme 
veya genin düzenleyici veya kodlayıcı bölgelerinde mutasyonlar bulunmaktadır. Translokasyona uğrayan 
immünoglobulin genlerinde de değişiklikler söz konusudur ve Burkitt lenfoma/lösemi hücrelerinde ağır ve hafif 
zincir genlerinde somatik mutasyonlar saptanmıştır (27). Translokasyonlar sırasında 8. kromozom endemik ve 
sporadik hastalıkta da farklı olmak üzere değişik noktalarda kırılabilir (7). Bu translokasyonlar ya metafaz 
kromozomlarının karyotiplemesi ile, ya da metafaz veya interfazdaki nüvelerde FISH tekniği ile saptanmaktadır. 
 
Hayvanlardaki deneysel lenfomalarda, MYC geninin aktivasyonunun tek başına klinikte gözlenen hızda 
malignite gelişimine yetmediği gözlenmiştir (25). Lösemi/lenfoma gelişiminde MYC ile işbirliği düşünülen 
genler arasında BCL2, BCL6, PIM-1, RAS, ABL, BMI-1, RAF-1 ve p53 tümör supressör geni vardır. MYC 
içeren translokasyonların yanı sıra birçok Burkitt lenfoma/lösemi olgusunda p53 mutasyonu, t(14;18)(q32;q21), 
1q duplikasyonu, daha nadiren de t(8;9)(q24;p13), t(1;2)(q22-23;p13), t(12;21)(p13;q22), t(9;22)(q34;q11), 
der(1;15)(p10;q10) ve 13q32, 3q27 gibi değişik bölgelerle ilgili translokasyonlar bildirilmiştir (28-34). B hücreli 
neoplazilerde MYC ile ilgili üç tipik translokasyonun yanı sıra farklı kromozomal değişikliklerin de bulunması 
morfolojik, immünfenotipik ve en önemlisi de prognostik farklılıklara da neden olduğundan, bunların 
araştırılması ve özelliklerinin tanımlanması önem taşımaktadır. 
 
Epidemiyoloji ve Etiyoloji 
Burkitt lenfoma/löseminin görülme sıklığı, dünya üzerinde belirgin coğrafi farklılık gösterir (7, 35). Japonya’da 
çok nadir, Afrika’da çok sık olup, ayrıca klinik özellikler de ülkeden ülkeye değişmektedir. Tipik olarak 
Afrika’da görülen endemik hastalık daha çok lenfoma prezentasyonu, çene ve santral sinir sistemi tutulumu 
göstermekte iken, batı Avrupa ve kuzey Amerika’da görülen sporadik tipte kemik iliği tutulumu, lösemik 
prezentasyon ve ileoçekal kitle daha sıktır. Ayrıca 14. kromozomdaki kırılma noktasının MYC protoonkojenine 
göre konumu, CD10 pozitifliği, IgM sekresyonu ve Epstein-Barr virusu (EBV) ile ilişki de bu iki tip arasında 
farklılık gösterir. Endemik bölgelerdeki yüksek insidanstan EBV tek başına sorumlu tutulmamakta olup, 
holoendemik malaryanın katkısı da tartışılmaktadır (36). Burkitt lenfoma/lösemi hücreleri endemik hastalıkta 
%95’e varan oranda, sporadik hastalıkta ise yaklaşık % 20 olguda klonal Eptein Barr virusu (EBV) DNA içerir 
(25, 37). EBV genomunun bu tümörlerin gelişimine nasıl katkıda bulunduğu netlik kazanmamış olmakla birlikte, 
EBV’nin B lenfositlere ölümsüzlük kazandırabildiği bilinmektedir. EBV’nin önce B lenfositlerde poliklonal bir 
hücre çoğalmasını uyardığı, bu hücrelerde gelişen bir MYC aktivasyonunun başlattığı malign değişimin ise 
latent EBV özelliklerine dönüşüm sonucu immün kontroldan kaçarak hayatta kaldığı ve varlığını sürdürdüğü 
hipotezi ileri sürülmektedir. Diğer taraftan, Wiskott-Aldrich sendromu, ataksi-telanjiektazi veya X’e bağlı 
lenfoproliferatif hastalık gibi doğumsal immün yetersizlik sendromları, edinsel immün yetersizlik sendromu 
(AIDS) ve kemik iliği veya organ nakli nedeni ile immün sistemi baskılanmış hastalar, Burkitt lenfoma/lösemi 
açısından artmış risk altındadır (7, 36). 
 
Klinik özellikler 
Burkitt lenfoma/lösemili hastalar kemik iliği infiltrasyonuna bağlı olarak kemik ağrıları, bisitopeni veya 
pansitopeni, halsizlik, yorgunluk, solukluk, cilt ve mukoza kanamaları ve enfeksiyonlarla ilişkili ateş ile 
başvurabilirler (7, 35). Kemik iliği invazyonu bulgularına sıklıkla böbrek tutulumu, hepatosplenomegali  ve 
lenfadenomegali eşlik eder (38). Blastların hızlı çoğalma özellikleri nedeni ile lökosit sayısı katlanarak hızla 
artabilir. Lösemili hastalarda başlangıç bulguları bunlarla sınırlı olabilir, veya hastalık ekstramedüller bölgelerde 
başlayabilir. Bazen de tanı sırasında her ikisi birlikte bulunur. Ekstramedüller hastalık baş-boyun bölgesinde 
çene, nazofarenks, tonsiller veya servikal lenf düğümlerini, gastrointestinal sistemde başta ileoçekal bölge olmak 
üzere appendix veya kolonu ve santral sinir sisteminde (SSS) meninksleri, kraniyal sinirleri veya kitle 



oluşturarak parenkimi tutabilir. Batında yaygın hastalığı masif assit ve pleural effüzyon izleyebilir.  Bu sıvılarda 
bol miktarda FAB L3 morfolojisi gösteren Burkitt hücreleri bulunur. SSS tutulumunda pleositoz bulunabilir, 
başağrısı, görme bozukluğu ve kraniyal sinir paralizileri gibi nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. Testisler, overler 
ve meme gibi organ ve dokular da tutulabilir. Ekstramedüller kitleler hücrelerin hızlı çoğalma eğilimi nedeni ile 
hızla büyürler. L3 lösemi/lenfoma ayırımı 10 yıl öncesine kadar bazı gruplar tarafından kemik iliği tutulumu 
olsun veya olmasın, kitle oluşumu varlığı ile yapılmakta iken, günümüzde Murphy tarafından tanımlanan St.Jude 
evreleme sistemine göre kemik iliğinde %25 ve üzeri blast varlığı ile yapılmaktadır (3, 39). Ancak, gelişigüzel 
belirlenmiş bir sınıra dayanan bu ayırım da artık büyük oranda önemini yitirmiştir. Olgun B hücreli lenfomalarla 
birlikte bildirildikleri büyük klinik çalışmalarda B-hücreli lösemiler %15-18 oranında yer almakta, Burkitt 
lenfoma/lösemilerin ise %18-22’sini oluşturmaktadır (40-42). 
 
Santral sinir sistemi tutulumu B-hücreli lösemilerde %29-35 gibi yüksek oranda görülmekte olup, en önemli 
prognostik faktördür  (41,42). Tedavide elde edilen başarıya rağmen, santral sinir sistemi tulumu olan hastalarda 
EFS daha düşüktür. Başarılı LMB89 protokolunda 5-yıllık EFS Evre IV’te %88, B-ALL’de %87 ve SSS+ 
hastalarda %79 olarak bildirilmiştir (41).  Hastaların bir kısmında randomizasyonla 5g metotreksatın 4 satte 
verildiği NHL-BFM95 protokolu ile tedavi edilen hastalarda 3-yıllık EFS evre IV’te % 81, B-ALL’de %77 ve 
SSS tutulumu olan hastalarda %69 bulunmuştur (42). Tedaviye yanıt ve 10 veya 15 üzeri yaş ta bazı gruplarda 
prognostik değer taşımaktadır. 
 
Acil tedavi 
Tümör yükünün hızla ikiye katlanması nedeni ile Burkitt lenfoma/lösemi tanı ve tedavi açısından en hızlı 
yaklaşımı gerektiren malignitedir. Burkitt lösemide blastları perifer ve kemik iliğinde görmek kolay olduğundan, 
tanıda zaman kaybı genellikle olmaz. Ancak, ön planda kitle bulguları ile başvuran hastalarda kemik iliğinin ve 
periferik yaymanın ilk aşamada incelenmeden diğer testlerin veya girişimlerin yapılması, tanıda gecikmeye 
neden olabilmektedir. Tanıda ve tedavinin başlangıç döneminde en önemli tehlike tümör lizis sendromudur. 
Tedaviye başlamadan önce veya tedavi sırasında gelişebilir ve böbrek infiltrasyonu ve üriner sisteme bası gibi 
diğer risk faktörleri ile birlikte böbrek yetersizliğine neden olabilir. Bu nedenle Burkitt lenfoma/lösemi tanısı 
şüphesi oluştuğu an ilk yapılacak şey, tümör lizis sendromunu önleyici yaklaşımları uygulamak, yani alkali 
hiperhidrasyona ve ürikolitik tedaviye başlatmaktır. En uygun ürikolitik tedavinin artık ürat oksidaz olduğu 
konusunda günümüzde fikir birliğine varılmıştır (41-43). Günlük doz 0,20 mg/kg olup, 30 dak infüzyonla 
uygulanır. Urat oksidaz kullanılan olgularda idrar alkalinizasyonuna gerek yoktur. Allopurinol kullanılacaksa 
mutlaka alkalinizasyon yapılmalıdır. Tüm önlemlere rağmen tümör lizis sendromu gelişir ve olugo/anüriye 
ilerlerse, diyalize başvurmak gerekmektedir.  
 
Olgun B-hücreli neoplaziler, tanıda blast yükünün fazla, hücre çoğalma hızının yüksek ve tedavi ile tümör 
yıkımının hızlı olduğu malinitelerdir. Bu özellikler, tümör lizis sendromunun ve buna bağlı gelişen akut böbrek 
yetersizliğinin sık görülmesine neden olur. Gelişen metabolik komplikasyonlar bir taraftan kemoterapiyi 
geciktirir ve sınırlarken, bir taraftan da dializ gibi girişim gereksinimlerini ve erken ölümleri arttırır. Tümör lizis 
sendromunun en önemli komponenti olan hiperürisemi tedavisinde alkali hidrasyon ile birlikte klasik olarak 
uzun yıllardır allopurinol kullanılır. Allopurinol ksantin oksidazı inhibe ederek, böylece de hipoksantinin 
ksantine, ksantinin de ürik aside dönüşmesini önleyerek, ürik asit düzeyini düşürür. Hipoksantin ürik asitten daha 
kolay çözünürken, ksantinin çözünürlüğü düşük olup, kristalizasyon ve taş oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, 
allopurinol daha önceden oluşmuş olan ürik asit üzerine etkili olmaz. 
 
Diğer memelilerden farklı olarak, ürik asiti suda çözünen allantoine çeviren ürat oksidaz enzimi insanda ve bazı 
maymunlarda bulunmaz. Tümör lizis sendromu tedavisinde yeni bir strateji olarak rekombinan olmayan ürat 
oksidaz enzimi (Uricozyme®) ilk olarak 1972'de Fransa'da kullanılmaya başlanmış, 1984'ten beri de İtalya'da 
kullanılmaktadır. Fransa'da LMB89 protokolu ile tedavi edilen ileri evre B-NHL ve B-ALL'li hastalarda 50-100 
U/kg/ gün doğal ürat oksidaz kullanılmış ve doz gereğine göre arttırılmıştır. Tüm gruptaki 410 hastanın % 3'ten 
azında dializ gerekmiş, ve Patte ve ark. tarafından yürütülen retrospektif çalışmada, tanıda tümör yükü fazla ve 
metabolik komplikasyonlar açısından yüksek riskli olgular olmalarına rağmen, daha detaylı olarak incelenen 57 
hastanın sadece birinde dializ şart olmuş, hiçbirinde ölüm veya alerjik reaksiyon gözlenmemiştir (44). Pui ve ark. 
tarafından yürütülen bir çalışmada da, doğal ürat oksidaz ile allopurinole göre ürik asit düzeyleri çok daha hızlı 
ve etkin olarak düşürülmüş, sadece % 4,5 oranında hipersensitivite reaksiyonu bildirilmiştir (45). Buna karşılık, 
POG tarafından yürütülen bir çalışmada ileri evre B-hücreli neoplazisi olup, ürat oksidaz kullanılmayan 133 
hastanın 28'inde (% 21) diyaliz gerekmiş ve 6'sı metabolik komplikasyonlarla erken dönemde kaybedilmiştir. 
İngiltere'de UKCCSG 9003 protokolü ile tedavi edilen  ve ürat oksidaz kullanılmayan 63 hastanın 10'unda (%16) 
dializ gerekmiş, bunların 5'i daha sonra enfeksiyon nedeni ile kaybedilmiş ve ayrıca 28 (% 44) hastada da 
kemoterapi geciktirilmiş veya modifiye edilmiş ve bunların 7'si nüksetmiştir. 
 



Allerjik reaksiyonların saptanması doğal ürat oksidazın kullanımını sınırlarken, genetik mühendislik alanındaki 
ilerlemeler sonucu rekombinan ürat oksidaz geliştirilmiştir. Rekombinan ürat oksidazı kodlayan gen bir cDNA 
klonu olarak Aspergillus flavus'tan izole edilmiş ve Saccharomyces cerevesiae'de ekspresyonu sağlanarak bol 
miktarda protein (rasburikas) elde edilebilmiştir. Bu yeni ürünün etkinliği ve güvenirliği ile ilgili faz I/II 
çalışmaların sonuçları ilk olarak 2001’de yayınlanmıştır (45, 46)). Rekombinan ürat oksidaz Pui ve ark. 
tarafından çok merkezli bir çalışmada 131 hastada 0.15-0.20 mg/kg dozda 5-7 gün kullanılmış ve plazma ürik 
asit düzeylerinde hızlı bir azalma sağlanmış, hiperürisemisi olan 65 hastada 4 saat içinde ortanca ürik asit düzeyi 
9.7 mg/dL'den 1 mg/dL'ye inmiştir. Avrupa'da yürütülen çok merkezli çalışmada 207 çeşitli tanılı hastada 
kemoterapiden önce ürat oksidaz tedavisine başlanmış, 4. saatte ürik asit düzeyi % 88 azalmıştır. Tüm hastalarda 
tedavi süresince ürik asit 2 mg/dL'nin altında kalmış; fosfor, kalsiyum ve kreatinin artmamıştır. Yan etki olarak 
bir dermatit, bir döküntü ve daha sonra G-6-PD eksikliği olduğu saptanan bir hastada hemoliz saptanmıştır. 
Alerjik reaksiyon hiçbir hastada gözlenmemiştir. ABD'de altı merkezde 52 hastada yürütülen randomize bir faz 
III çalışmada da, tedavinin 4. saatinde rasburikas grubunda ürik asit düzeyinde % 86, allopurinol grubunda % 12 
azalma saptanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda rekombinan ürat oksidazın daha az allerji yaptığı, G-6-PD 
eksikliği olan hastalar dışında güvenilir ve allopurinole göre daha etkili olduğu, ve metabolik ve klinik 
komplikasyonları önlediği gösterilmiştir. Güncel protokollerde tümör yükü yüksek tüm olgularda rutin olarak 
uygulanmaktadır (47-49). 
 
Kemoterapi 
Burkitt lenfoma/lösemi tedavisinde en önemli prognostik faktör aslında kemoterapidir. B-hücreli  akut 
lenfoblastik lösemi (B-ALL) veya ALL-FAB L3 olarak adlandırıldığı ve diğer akut lenfoblastik lösemiler ile 
birlikte tedavi edildiği dönemde tedavide büyük güçlükler oluşturmakta, en kötü prognozu göstermekte idi. 
Siklofosfamid, yüksek-doz metotreksat (MTX) ve sitozin arabinosid (ARA-C) ile intratekal kemoterapi içeren 
yoğun ve kısa tedavi protokolleri ile elde edilen başarı, % 90'ı geçen 5 yıllık olaysız sağ kalım değerlerine 
ulaşılmasını sağlamıştır. Bunların en tipik örnekleri iyi bilinen Fransız LMB89 ile Alman NHL-BFM 90 
protokollarıdır  (40-42). Ancak, tedavide elde edilen bu başarıda risk grubuna uygun ve yoğun kemoterapi 
protokollerinin yanısıra başarılı destek tedavisi uygulanmasının da büyük rolü vardır. 
 
BFM protokolleri 
Kötü prognozlu hastalıklar olarak bilinen B-hücreli neoplazilerin farklı biyolojik özellikleri nedeni ile ayrı tedavi 
edilmeleri gerektiği 80’li yılların başında anlaşılmış ve ilk tedavi sonuçları yayınlanmaya başlamıştır. NHL-BFM 
81 ve 83 protokolleri 0.5 g/m2 MTX içermekte, ileri evre hastalarda 8 ve 6 kür olarak uygulanmakta idi. NHL-
BFM 81 protokolünde EFS Evre IV’te %20, B-ALL’de %40 bulundu. Blok sayılarının azaltıldığı NHL-BFM 83 
protokolünde EFS Evre III, Evre IV ve B-ALL’de  %53’e yükselmiştir. Bunun bir nedeni yeni tedavi 
protokolüne alışma sürecinin tamamlanması ve tedaviye bağlı ölümlerin azalması, %9’dan %3’e düşmesi iken, 
bir nedeni de nükslerin %27’den %15’e inmesidir. NHL-BFM 83 protokolünde nükslerin azalmasına katkısı 
bulunmuş olabilecek başlıca değişiklikler, indüksiyondaki dört haftalık prednisolonun yerini tüm bloklarda 
deksametazonun alması ve B-ALL’de fraksiyone intraventriküler kemoterapi uygulanmasıdır. Bu iki çalışmada 
en sık nüks bölgeleri kemik iliği ve SSS idi. 
 
NHL-BFM 86 protokolünde her ikinci kürde ifosfamidin yerini eşdeğer dozda siklofosfamid almış, teniposid ve 
sitozin arabinozidin dozları yükseltilmiştir. En önemli yenilik ise, Evre IV ve B-ALL’nin ayrı bir grupta ele 
alınarak MTX dozunun 5g/m2’ye yükseltilmesi, başlangıçta tutulumu olmayan hastalarda profilaktik kraniyal 
ışınlamanın kaldırılmasıdır. Bu yoğunlaştırılmış tedavi ile B-ALL’de 6 yıllık EFS %78’e yükselmiştir. NHL-
BFM 90 protokolünde Haziran 1993’te yapılan bir değişiklik ile prefazda siklofosfamid doz sayısı 5’ten 2’ye 
indirilmiştir. Birinci kürü izleyen nötropenik dönemde görülen 6 ölümden 5’i bu değişiklikten önce, sadece 1’i 
sonra gerçekleşmiştir. 
 
NHL-BFM 90 protokolünün bir hedefi de, ilk iki tedavi kürü sonunda tam regresyon sağlanamayan hastalardır. 
İki kür sonunda tam regresyon sağlanamayan hastalarda yüksek doz sitozin arabinozid ve etoposid içeren CC 
bloğu ile tedavi güçlendirilmiştir. Buna rağmen canlı tümör kalıntısı olan hastalarda ise mega-doz kemoterapi ve 
otolog kök hücre nakli önerilmiştir. İnisyal SSS tutulumu olan hastalarda ise fraksiyone intraventriküler 
kemoterapi uygulaması ile kraniyal ışınlama kaldırılabilmiştir. Altı yıllık EFS B-ALL’de %74’tür. Üç kür 
sonunda histolojik olarak aktif tümör bulunan hastalarda megadoz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli yararlı 
olmuş gözükmektedir, çünkü bu tedaviyi alan 6 hastadan sadece 1’inde progresyon görülürken, NHL-BFM 
86’da benzer durumda olup otolog kök hücre nakli uygulanmayan 5 hastadan 4’ü ilerleyen hastalık nedeni ile 
kaybedilmiştir. Ancak, tam kontrol sağlanan hastalarda da nüksler görülmüş ve kalıntı bulunup ikincil-operasyon 
geçirmediği için canlı tümör bulunup bulunmadığı bilinmeyen birçok hastada da progresyon gelişmemiştir. Bu 
nedenle, kemoterapiye klinik yanıta bakarak tedavinin yönlendirilmesinin çok anlamlı olmadığı ve önemli riskler 
taşıdığı sonucuna varılmıştır.  İnisyal SSS tutulumu olan hastalardaki yaklaşımın da başarılı olduğu görülmüştür. 



 
Tedavi yoğunluğunun erken evreler dışında giderek arttırılmasına paralel olarak NHL-BFM 86 ve 90’da nüksler 
giderek azalmış ve B-ALL’de progresyon %10 oranında görülmüştür.  Tedavi komplikasyonlarına bağlı ölümler 
ise sırası ile %9 ve %4 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme faktörü kullanımının bu ölümleri önlemedeki rolü net 
değildir. Enfeksiyona bağlı ölümlerin çoğu birinci blok sonrasında gerçekleşmiş, sitoredüktif prefazda tedavi 
yoğunluğunun azaltılmasından sonra toksik ölümlerin bir kısmı önlenebilmiştir. Toksik ölümlerde diğer önemli 
bir neden tümör lizis sendromu ve akut böbrek yetersizliğidir. NHL-BFM 90 protokolunda ölümlerin çoğunun 
tedavinin erken dönemlerinde olduğu ve ürat oksidaz kulanılmamış olmasının bunda rol oynamış olabileceği 
düşünülmektedir. Bu nedenle NHL-BFM 95 protokolunda Kasım 1997’den itibaren tüm R3 ve R4 hastalara ilk 
günlerde ürat oksidaz uygulanmaya başlanmıştır (50). Bunun sonucunda tümör lizis sendromuna bağlı anüri 
gelişimi anlamlı olarak azalmış, B-ALL’de %15.4’ten %3.8’e inmiştir. 
 
Toksisiteyi arttıran önemli bir faktörün ağır orointestinal mukozitler olması ve çok değişik doz ve infüzyon 
sürelerinde kullanılabilen MTX ile mukoza tosisitesi arasındaki yakın ilişki nedeni ile MTX doz ve infüzyon 
sürelerindeki değişikliklerin antineoplastik ve toksik etkilerini araştırmak NHL-BFM 95 protokolünün önemli bir 
amacı olmuştur. MTX infüzyon süresinde 4 ile 24 saat arasında yapılan randomizasyon R3 ve R4’teki 5 g/m2 
MTX’e  uygulanmış, ancak ara değerlendirmedeki olumsuz sonuçlar nedeni ile 1999 yılında randomizasyona 
son verilmiştir (42). İzlemde bu hastaların EFS’sinin 4 saatlik infüzyonla %77, 24 saatlik infüzyonla %93 olduğu 
bildirilmiştir. B-ALL’de EFS %77 olarak bildirilmekle birlikte, bu hesabın randomizasyon dahil tüm hastalar 
için yapıldığı göz önüne alındığında, 24 saat kolunda EFS değerinin çok daha yüksek, %90’ın üzerinde olduğu 
tahmin edilebilir. R3’te 5 kür, R4’te 6 kür kemoterapi öngörülmüş, her iki grupta 5 kür sonunda vital tümör varsa 
otolog megadoz kemoterapi ve kök hücre nakli planlanmıştır. Ancak, yoğun bloklar tarzında uygulanan yeni 
kemoterapi protokollerindeki gelişmeler B-hücreli neoplazilerin tedavisinde kemik iliği naklinin yerini 
sınırlamaktadır. 
 
Son B-hücreli neoplazi protokolü olan B-NHL BFM 04’te, B-NHL BFM 95’te elde edilen verilere dayanarak, 
Risk Grubu 3 ve 4’te anlamlı olarak daha başarılı bulunan 24 saatlik MTX infüzyonu kolu, 6 bloktan oluşan tek 
kolu oluşturmaktadır. Bir gözlem protokolü olarak adlandırılan bu protokolde önceki başarının sürdürülmesi 
beklenmekte, tedavi başarısını arttırmak amacı ile tedavi öncesine pencere çalışması olarak anti-CD20 
(rituximab) eklenmesi denenmektedir. B-NHL BFM 95 protokolünde SSS tutulumu olan hastalarda etkili lokal 
tedaviyi sağlamak amacı ile yerleştirilen Ommaya rezervuarı, çok fazla komplikasyona neden olduğu için 
terkedilmiştir. Bunun yerine, inisyal SSS tutulumu olan hastalarda, prefaz ve birinci blokta günaşırı olmak üzere 
toplam 5 adet ve tüm protokol boyunca toplam 14 adet, doz azatlımı yapılmadan uygulanan yoğunlaştırılmış 
üçlü intratekal tedavi planlanmıştır. Bu hastalara radyoterapi önerilmemektedir. Böylece, inisyal SSS 
tutulumunun kötü prognozu düzeltilmeye çalışılmaktadır. B-NHL BFM 95’te randomizasyon dahil tüm hastalar 
için verilen EFS, SSS+ hastaları da içeren risk grubu 4’te %81 iken, salt SSS+ hastalarda %69 bulunmuştur. Bu 
yoğun intratekal tedaviye rağmen 3. blok sonunda likörde blastlar devam ediyorsa, hasta busulfan, etoposid ve 
tiotepa içeren bir otolog periferik kök hücre nakline yönlendirilmektedir. 
 
Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da B-NHL BFM 90 protokolunda tümör yükü fazla Evre III ve Evre 
IV ve B-ALL’den oluşan risk grubu 3’te %78 EFS elde edilirken, aynı hastaları ikiye ayrılmış olarak içeren B-
NHL BFM 95’te 24 saat MTX infüzyonu kolunda EFS’nin %93’e yükselmiş olmasıdır. Bundan 90 protokolunda 
salt yanıtsız olgulara uygulanan CC bloğunun 95 protokolunda tüm yüksek riskli hastalara uygulanması yanı sıra 
özellikle ilk blok sonrası toksik ve enfeksiyöz ölümlerin azaltılmasını hedefleyen önlemler de sorumludur. Artık 
tüm hastalara rutin olarak tanı anında rasburikas önerilmektedir. Enfeksiyöz/toksik ölümler % 3.4’ten % 1.9’a 
indirilebilmiştir. Ülkemizde yayınlanan serilerde enfeksiyöz/toksik ölümlerin %15 ile %25 arasında bulunması, 
tedavi başarısındaki en önemli engeli oluşturmaktadır. 
 
LMB Protokolleri 
Fransız Pediatrik Onkoloji Cemiyeti (SFOP) de 1981’den beri B-hücreli neoplazilerde LBM prokolleri ile 
başarılı çok merkezli çalışmalar yürütmektedir (41, 43). BFM protokollarına benzer şekilde bir prefazla başlayan 
tedavi, kısa ve yoğun bloklarla devam eder. İlk üç çalışmada,   LMB 81, 84 ve 86’da, EFS giderek SSS(-) 
hastalarda %75-90’a çıkartılmıştır. Bu sırada tedavi süresi 4 aya kısaltılmış, klinik deneyimin artmasına paralel 
olarak toksik ölümler azalmıştır. SSS profilaksisi 3 g/m2 MTX ve intratekal tedavi ile uygulanmış, prefaza 
yanıtsızlığın kötü prognozu gösterilmiştir (EFS %22).  İnisyal SSS tutulumu olan hastalarda MTX dozu 
8g/m2’ye çıkartılmış, üçlü intratekal tedavi ve sistemik yüksek doz Ara-C infüzyonu ve etoposid ile 
desteklenmiştir. Böylece SSS+ hastalarda EFS %75’e ulaşmıştır. B-ALL ilk olarak bir pilot çalışma olan LMB 
86’da protokole dahil edilmiş, az sayıdaki SSS(-) B-ALL hastasında EFS %82 bulunmuştur. 
 



LMB 89 çalışmasında, B-ALL, SSS(-) ve kemik iliğinde blast oranı <%70 ise B grubunda, aksi takdirde C 
grubunda yer almıştır. C grubunda MTX 8 g/m2 dozda ve 3 saatte uygulanmış, bu grupta yüksek doz fraksiyone 
siklofosfamid ve yüksek doz ARA-C tedavinin önemli bir komponentini oluşturmuştur. Yanıtı yetersiz olan 
olgularda kök hücre nakli desteği ile tedavi daha da yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışmada B-ALL’li 100 hastada EFS 
%87, SSS (+) hastalarda ise %77 bulunmuştur. Protokolün başarılı sonuçlarına dayanılarak 1996’da SFOP, 
UKCCSG ve CCG biraya gelerek uluslararası bir çalışma başlatmışlardır. FAB LMB 96 olarak adlandırılan 
protokolün bir amacı siklofosfamid ve doksorubisin dozunu azaltmak, idameyi kısaltmak, bir amacı da SSS 
tutulumu olan hastalarda kraniyal ışınlamayı kaldırmak olmuştur (52). BFM grubuna benzer şekilde, tedavi 
yoğunluğunu azaltmak yönündeki çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tam doz tedavi uygulanan standart 
kolda C grubunda EFS %94 ile BFM grubundaki 24 saat MTX kolu ile hemen hemen aynı (%93) bulunmuştur. 
Buna karşılık, tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde, SSS(+) B-ALL’de EFS %60’lara kadar inmiş, SSS(-) 
B-ALL’de ise ancak %87’ye yaklaşmıştır. SSS tutumlu, görüldüğü gibi B-hücreli lösemi tedavisinde en önemli 
başanısızlık nedenidir. Bunu izleyerek ise, yine BFM grubu ile benzer bir noktaya gelinmiş, en son hali ile COG 
ANHL01P1 protokolünde standart tedaviye ek olarak her bir blok sırasında ikişer doz rituximab uygulanması 
planlanmıştır. Erişkinden sonra çocuklarda da Rituximab monoklonal antikoru ile refrakter veya nüks olgularda 
başarılı sonuçlar bildirilmiştir (53-55). 
 
Sonuç olarak, Burkitt lösemi tedavisinde günümüzde gelinen nokta ve başlıca sorunlar şöyle özetlenebilir: 

1. Bilinen başlıca etkili ilaçlar olan siklfosfamid, metotreksat ve sitozin arabinozid yüksek dozda ve 
çeşitli kombinasyonlarda, BFM ve LMB protokollerinde başarılı olmuş, B-ALL’de EFS %90’a 
ulaşmıştır. 

2. Başarılı protokollerde doz ve süre azaltma çabaları iyi sonuçlanmamıştır. Protokoller bir bütün olarak 
düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. 

3. İnisyal santral sinir sistemi tutulumu en önemli olumsuz risk faktörüdür, EFS’yi en az %10 
düşürmektedir. Tedavide kraniyal ışınlama gerekli değildir, yoğun üçlü intratekal tedavi üzerinde 
çalışılmaktadır. 

4. Kök hücre naklinin birinci tam remisyonda yeri yoktur.  Tedaviye yanıtsız olgularda ve ikinci 
remisyonda denenebilir. B-ALL’de allojeneik verici tercih edilebilir. 

5. Başarılı protokollerden sonra nükseden olguların prognozu çok kötüdür. Yeni ilaç ve yaklaşımlar 
gereklidir. 

6. Tedavi başarısında kemoterapinin etkinliği kadar destek tedavisi ve toksik ölümlerin önlenmesi de 
önemlidir. LMB protokollerini temel alan İngiliz protokolleri aynı başarıya ulaşamamış, özellikle de 
9003 serisinde yüksek orandaki erken metabolik komplikasyon ve ölümden ürat oksidazın 
bulunmaması sorumlu tutulmuştur (43). 

7. Anti-CD20, yani rituximab, gelecek vaad eden ve belki de bugüne kadar başarılı olamayan doz azaltma 
çabalarını olası kılacak bir tedavi yöntemidir. Tüm büyük gruplar bu yönde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
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