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G‹R‹fi
Hematolojik malinitelerin tedavisinde hedef, tü-

mör hücre yükünün olabildi¤ince azalt›lmas›d›r.
Tedavi baflar›s›n›n klinik ya da morfolojik verilerle
de¤erlendirilmesi ne yaz›k ki yeterince duyarl› yön-
temler de¤ildir (fiekil 1, Tablo 1). Kemik ili¤inde
normalde belli oranlarda bulunan öncü(blast) hüc-
relerin malin olanlardan morfolojik olarak ayr›la-
mamas› ve tedaviye ba¤l› görülen baz› morfolojik
de¤ifliklikler nedeniyle tedavinin baflar›s›n› de¤er-
lendirecek yöntem aray›fllar›na gidilmifltir. Son y›l-
larda çok az say›da bile olsalar malin hücrelerin
gösterilmesi yani Minimal Rezidüel Hastal›-
¤›n(MRH) saptanmas› için yap›lan pek çok çal›flma,
akut lösemi, kronik miyelositer lösemi, Hodgkin d›-
fl› lenfoma, multipl miyelom, lenfoproliferatfi has-
tal›klar gibi pek çok hematolojik malinitede MRH
›n prognostik de¤eri oldu¤unu göstermifltir (Tablo
2). MRH ›n zaman›nda tesbit edilmesi, hastal›¤›n
s›n›fland›r›lmas›, risk faktörlerine göre grupland›-
r›lmas›, hedefe yönelik tedavi protokollerinin uygu-
lanmas›, zaman›nda etkili bir tedavi bafllat›lmas›
imkanlar›n› verdi¤inden rutin çal›flmalardaki öne-
mi giderek artmaktad›r. MRH, kalitatif yöntemler
ile tesbit edilebilir; ancak, kantitatif ölçümler ile lö-
semik hücre miktar›n›n zaman karfl› belirlenmesi
çok daha yararl› olmaktad›r. Bu amaçla kullan›lan
yöntemler aras›nda:

� Tümöre özgü DNA hedeflerinin (ör: ‹mmunglo-
bulin/T hücre reseptör gen yeniden düzenlenmele-
ri) saptand›¤› moleküler teknikler 

� Tümöre özgü RNA hedeflerinin(ör: füzyon gen
transkriptleri) tesbit edildi¤i moleküler teknikler 

� Ak›m sitometresinde yap›lan immunfenotiple-
me çal›flmalar› s›ralanabilir., 
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MRH tesbiti için kullan›lan yöntemlerin:
� Duyarl›l›¤›n›n 10-4-10-6 düzeylerinde olmas›, 
� Ayn› hastal›¤› tafl›yan kiflilerin tümünde uy-

gulanabilir olmas›, 
� Hastal›¤a özgün olmas›, 
� H›zl›, ucuz, kolay uygulanabilir ve standardi-

ze edilebilir bir yöntem olmas›,
� Elde edilen sonuçlar›n laboratuvarlar aras›n-

daki tekrarlanabilirli¤inin iyi olmas›, 
� Tesbit edilen hedefin miktar›n›n belirlenebil-

mesi gereklidir. 
MRH çal›flmalar›nda çok az say›daki tümör

hücrelerinin bile tesbit edilmesi sonucunda hasta-
l›k biyolojisi ile ilgili yeni yaklafl›mlar da ortaya at›l-
m›flt›r. Örne¤in tedavi sonras›nda az say›da t(8;21)
/AML-ETO füzyon transkriptlerini tafl›yan Akut
Miyeloblastik Lösemi(AML) olgular›nda, gen re-
aranjman› gösteren monoklonal hücreler bulundu-
ran çocukluk ça¤› ALL olgular›nda hastal›¤›n uzun
süre nüks etmedi¤i görülmüfltür. Bu, kalan tümör
hücrelerinin bir süre ço¤almadan, sessiz bekleye-
bildikleri görüflünü desteklemektedir ancak hücre-
lerin tekrar bölünmesi için teti¤i çeken mekaniz-
malar henüz ayd›nlat›lamam›flt›r. Son zamanlarda
yap›lan çeflitli çal›flmalar lösemi ve lenfomalara efl-
lik eden translokasyonlara ait füzyon genlerinin
sa¤l›kl› bireylerin kan ya da dokular›nda da bulu-
nabildi¤ini göstermifltir. Örne¤in hassas yöntemler
ile t(9;22)/BCR-ABL, t(14;18) BCL2-IgH füzyon gen
transkriptlerinin sa¤l›kl› bireylerde varl›¤› gösteril-
mifltir. Kullan›lan kantitatif yöntemlerin çeflitli mo-
difikasyonlar yap›lmaks›z›n bu genler ile patolojik
hücredeki genleri birbirinden ay›rt etmesi müm-
kün de¤ildir. Ancak tümör hücreleri ve sa¤l›kl›
hücrelerde ayn› anda uygulanan " Southern Blot"
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benzeri teknikler ile sa¤l›kl› hücre ve tümör hücre-
sinde bulunan füzyon genleri aras›nda baz› farkl›-
l›klar ortaya koyulabilir. 

Çeflitli hematolojik malinitelerde MRH ›n tesbi-
tine yönelik baz› uygulamalar metinde özetlenmeye
çal›fl›lm›flt›r.

2. KULLANILAN YÖNTEMLER 
2.1 MRH’nin Moleküler Tekniklerle Saptanmas›
MRH ›n tesbiti için kullan›lan en duyarl› yön-

temler polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) temeline
dayananlard›r. PCR temeline dayal› yöntemler ilk

olarak 1980 lerde MRH tesbiti için kullan›lmaya
bafllanm›flt›r ve kalitatif çal›flmalara dayanmakta-
d›r. PCR uygulamalar›nda, negatif sonuç al›nana
kadar yap›lan bir seri seyreltme ifllemi ve yar›flma-
l› PCR teknikleri kullanarak miktar tayini yapmak
mümkün olsa da; son y›larda kullan›m› yayg›nla-
flan "Real-Time PCR" (RT-PCR), "Real Time Quanti-
tative" PCR (RQ-PCR) teknikleri ile miktar tayini
çok daha kolay uygulanabilir hale gelmifltir. Semi-
kantitatif bir yöntem olan "Nested PCR" ile iki pri-
mer seti kullanarak ard›fl›k olarak yap›lan PCR ile
milyonda bir s›kl›kta bulunan bir hücre bile tesbit
edilebilirken RQ-PCR ile duyarl›k 10-4-10-5 düzeyle-
rinde bulunmaktad›r. MRH tesbitinde kullan›lan
yöntemlerin ancak az bir k›sm›n›n duyarl›l›¤› iste-
nen düzeylerdedir

2.1.1 MRH’›n Saptanmas› için Hedefler:
Hematolojik malinitelerde MRH ›n tesbit edil-

mesi için çeflitli gen dizileri hedef olarak seçilebilir.
Üç bafll›k alt›nda toplanabilen bu hedefler; 

1) Immunglobulin(Ig) ve T Hücre Reseptör (TCR)
genleri (DNA),

2) Kromozomal translokasyonlar sonucunda
oluflan füzyon gen transkriptleri (RNA) ve k›r›lma-
n›n oldu¤u füzyon bölgeleri(DNA), 

3) Atipik genler veya ekspresyonlar› atipik olan

fifieekkiill 11.. Minimal rezidüel hastal›k (MRH) standart morfolojik tekniklerle belirlene-
bilenden (10-2) az lösemik hücrenin varl›¤›n› ifade eder. MRH tayini için çeflitli
yöntemler kullan›labilir (Mehmet Uzunel, Stockholm 2003)
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genler olarak s›ralanabilir.  

2.1.1.1 Imunoglobulin / T Hücre Reseptör
Genleri

B ve T hücrelerin farkl›laflmalar›n›n erken dö-
nemlerinde Ig ve TCR gen komplekslerinde bulu-
nan ve antijen reseptörlerindeki "variable"(V) böl-
gelerin sentezlenmesi için kullan›lan "variable"(V),
"diversity" (D)(sadece a¤›r zincir sentezinde), ve "jo-
ining(J) gen segmentlerinde her hücrenin kendisi-
ne özgün olacak flekilde yeniden düzenlenmeler
(rearengment) meydana gelir. Bu segmentler, hüc-
renin evrimi s›ras›nda görülen somatik DNA re-
kombinasyonlar› ile bir hücreye özgün olan V-D-J
segmentlerini oluflturur. Bunun sonucu olarak da
sentezlenen her antijen reseptörünün, sentezlendi-
¤i hücreye özgün olmas› söz konusudur. Bu yap›-
lanma s›ras›nda görülen yeniden düzenlenmeler
rastlant›sal olarak meydana gelir. Ne kadar çok
kombinasyon oluflursa bireyin reseptör repertuva-
r› da o denli genifl olacakt›r. B hücrelerinde bu ye-
niden düzenlenmelere ilave baz› somatik mutas-
yonlar da görülür. Bu mutasyonlar›n oluflmas› için
B hücrenin antijenle karfl›laflarak uyar›lmas› ge-
rekmektedir. Bu durumda V bölgesi içinde meyda-
na gelen nokta mutasyonlar› sonucu; o hücre klo-
nunda, antijenle uyar›ld›ktan sonra ek farkl›lafl-
malar görülebilir. Ig’de daha belirgin olmak üzere
antijen reseptörlerinin sabit (constant, C) bölgele-
rinde de baz› farkl›laflmalar görülür. Antijenle uya-
r›ld›ktan sonra sentezlenen her VH bölgesi farkl›
bir CH bölgesi ile birleflti¤inden o antijene özgün

olan farkl› fonksiyona sahip reseptörlerin sentez-
lenmesi, "isotip switching" söz konusu olur. A¤›r
zincir "H" 14., kapa hafif zinciri 2. lamba hafif zin-
ciri ise 22. kromozomlar üzerinde bulunan gen lo-
kuslar› taraf›ndan kodlanmaktad›r. 

Prensip olarak lenfoid malinitelerdeki bütün
hücrelerin ayn› klondan geldikleri ve o hücreye öz-
gün olan bir antijen reseptör yap›lanmas›n› tafl›-
d›klar› kabul edilir. Ig ve TCR de birleflme bölgele-
rindeki bu farkl›l›klar lösemik hücrelerin parmak
izleri olarak da tan›mlanmakta olup; Akut Lenfob-
lastik Lösemi, Hodgkin d›fl› Lenfomalar ve Multiple
Miyelom olgular›nda MRH nin tesbit edilmesi için
birer hedef gen olarak kullan›lmaktad›rlar. Bu re-
aranjmanlar›n tesbiti için "Southern Blotting", Dizi
analizi, hasta bireydeki hücreye özgün primerlerin
kullan›ld›¤› RT-PCR teknikleri kullan›labilir. 

2.1.1.2 Füzyon genleri (DNA):
Bu tür çal›flmalar için k›r›lman›n meydana gel-

di¤i her iki bölgeye özgün primerler kullan›larak
bir PCR amplifikasyonu yap›lmaktad›r. Uygulama-
n›n DNA da yap›labilmesi için k›r›lma yerlerinin
birbirlerine 2 kilobazdan(Kb) daha yak›n bir alan
içinde bulunmas› gerekir. On dördüncü kromo-
zomda bulunan BCL2 ve 18. kromozomda bulunan
IgH genlerinin kat›ld›¤› bir translokasyon, t(14;18),
Folliküler Lenfomalarda(FL) olgular›n›n %90 dan
fazlas›nda bulunsa da standart PCR teknikleri ile
ancak %60-70 olguda tesbit edilebilmektedir.
Mantle Cell Lenfomada (MCL) ise t(11;14) olgular›n
%30-40›nda mevcut olup; k›r›lmalar dar bir alan
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içinde meydana geldi¤inden standart PCR ifllemle-
ri ile DNA da bu translokasyonlar kolayca tesbit
edilebilmektedir. 

Füzyon meydana gelen k›r›lma alanlar›n›n MRH
takibi için iyi bir hedef olmas›n›n nedenleri;

� Onkolojik geliflmelerin do¤rudan bir sonucu
olup, hastal›k süresince de¤iflmemeleri, 

� DNA üzerinde tesbit edilebildiklerinden RNA
gibi çal›fl›lmas› zor bir materyali gerektirmemeleri, 

� Bir hücre üzerinde ancak bir PCR hedefi bu-
lundu¤undan (gen transkriptlerinden farkl›) kolay-
ca miktar tesbiti yap›labilmesi, 

� K›r›lma noktalar›n›n bireysel farkl›l›klar göste-
rebilmesi nedeniyle kifliye özgü primerler kullan›la-
rak PCR yap›lmas›na olanak tan›mas› olarak özet-
lenebilir. 

Baz› kromozomal anomalilerde oluflan translo-
kasyonlar genifl alanlara da¤›lm›fl k›r›lmalar sonu-
cunda meydana geldi¤inden ancak atipik gen
ekspresyonlar› (ör: myc geninin afl›r› ekspresyonu)
ve oluflan füzyon gen transkriptleri ile (ör: MLL-
AF4, TEL-AML1,......) tan›nabilirler. Yeni teknikler
ile genifl alana da¤›lm›fl k›r›lmalar›n da PCR ile tes-
bit edilmesi mümkün olmaktad›r. 

Füzyon gen transkriptlerinin olufltu¤u kro-
mozomal anomaliler:

Çeflitli hematolojik malinitelerde kromozomal
anomalilerin bir sonucu olarak tümöre özgü füz-
yon genleri, füzyon gen mRNA transkripsyonuna
sebep olurlar. DNA daki k›r›lma yerleri genellikle
intronlarda meydana geldi¤inden k›r›lma yerleri
farkl› olsa da ayn› mRNA sentezlenir. Bu transk-
riptler, RNA dan "reverse transcription" ile cDNA

sentezlenmesini takiben MRH tesbiti için birer he-
def olarak kullan›labilirler. Kronik Miyelositer Lö-
semi ve t(9;22) tafl›yan ALL olgular›ndaki BCR-ABL
gen transkripti iyi bir örnektir.

2.1.1.3 Atipik Genler ve Gen Ekspresyonla-
r›:

Yukar›da say›lm›fl olan kromozomal anomaliler
d›fl›nda hematolojik malinitelere efllik eden pek çok
gen anomalisi vard›r. AML olgular›nda görülen ve
kötü prognoz habercisi olan FLT3 gen mutasyonla-
r›, Wilm’s Tümör geninin afl›r› ekspresyonu örnek
olarak verilebilir. FLT3 geninde görülen, farkl› sa-
y›da rasgele tekrarlar ile kendini gösteren FLT3-
ITD mutasyonlar›, farkl› intron/eksonda meydana
geldi¤i gibi araya rasgele nukleotidler de girdi¤in-
den bireye özgü mutasyonlar›n oluflmas› söz konu-
su olur. FLT3 mutasyonlar›n›n MRH takibi için
kullan›lmas› henüz yayg›n kabul görmemektedir.
"Mantle Cell" Lenfomada (MCL) ise görülen t(11;14)
sonucunda hücre döngüsünde rolü oldu¤u bilinen
siklinD1 gen bölgesinin transkripsyonunda art›fl
meydana gelir: ancak MRH için gen ekspresyonu-
nun ölçülmesi yerine bu translokasyonun tesbit
edilmesi tercih edilmektedir. 

2.1.2 Kullan›lan Teknikler
2.1.2.1 "Real Time"Kantitatif PCR(RQ-PCR): Bu

ifllem, klasik PCR ifllemlerinden sonra uygulanan
ve ço¤alt›lan bir son ürünün görüntülenmesine da-
yanan tekniklerden farkl›d›r. PCR ifllemleri s›ras›n-
da kullan›lan floresan iflaretleyiciler sayesinde her
PCR döngüsünü takiben yap›lan ölçümlerle ürün-
deki floresanta logaritmik bir art›fl›n gözlenmeye

fifieekkiill 22aa.. RT-PCR ifllemi s›ras›nda floresan›n hangi PCR döngüsünde eflik de¤erin üstüne ç›kaca¤› bafllang›çtaki hedefin miktar›na ba¤l›d›r. 22bb:: çizilen grafik miktar tayi-
ninde kullan›l›r 
(VHJ van der Velden ve ark: Leukemia 2003 den al›nm›flt›r) 



Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

119

DALVA K.Hematopoietik Hücre Nakli Sonras› Minimal Rezidüel Hastal›¤›n (MRH) Saptanmas›nda Kullan›lan Yöntemler

bafllad›¤› noktalar belirlenir. Üründeki art›fl loga-
ritmik bir faza girdi¤inde bunun floresan ölçümle-
rine de aynen yans›mas› beklenir ve floresan de¤er-
lerinin h›zla eflik de¤erlerinin üstüne ç›kt›¤› gözle-
nir (fiekil 2a). Floresan ölçümler için DNA ya ba¤-
lanan ve hedefe spesifik olan floresanla iflaretlen-
mifl problar kullan›labilece¤i gibi dsDNA’ya ba¤lan-
ma özelli¤i olan SYBER Green I gibi bir boya da
kullan›labilir, böylece ürün olufltukça syber Green
nedeniyle ölçülen floresan miktar› da artar. Bir di-
zi standartla haz›rlanan grafikler arac›l›¤› ile elde
edilen floresan de¤erlerinin miktar ölçümünde kul-
lan›lmas› mümkün olur (fiekil 2b) . Tüm PCR çal›fl-
malar›nda oldu¤u gibi her çal›flmada uygun nega-
tif ve pozitif kontrollerin kullan›lmas› gerekir. Ço¤u
RQ-PCR sisteminde floresan ölçümlerinin kalite
kontrolü için internal bir referans kontrol eklene-
rek (ör ROX) örnekteki hedef miktar›na ba¤l› görü-
len floresan de¤iflikliklerinin optik sistemdeki de-
¤iflkenlerden kaynaklanan floresan de¤iflimlerine
göre normalize edilmesi sa¤lan›r (normalize edilmifl
floresan = Rn). Kullan›lan farkl› sistemlere göre bir
RQ-PCR ifllemi <1saat- 3 saat içinde tamamlanabi-
lir.

RQ-PCR çal›flmalar›nda allele özgün olan nuk-
letid dizileri (ASO primerler) veya ASO problar kul-
lan›larak ya da do¤rudan floresanla iflaretleyerek
çal›flma planlanabilir. ASO primerler kullan›ld›¤›n-
da primer çiftlerinden birinin (reverse veya for-
ward) tümöre özgün olan diziye, di¤erinin ise de¤i-
flime u¤ramam›fl olan (wilde-type, germline) dizile-
re özgün olmas› söz konusudur. Sadece ASO prob-
lar kullan›ld›¤›nda ise "germline" sekansa yönelik
bir amplifikasyonu takiben tümöre özgün olan gen
bölgesine göre dizilmifl iflaretli problar kullan›larak
hedef genlerin ölçülür ve analiz edilebilir hale gel-
mesi sa¤lan›r. SYBER Green ile yap›lan do¤rudan
iflaretleme çal›flmalar›nda ise iflaretleme prob ya da
primerler üzerinden gerçekleflmedi¤i için spesifik
olmayan floresan ölçümlerinin aranan hedef gene
özgün oldu¤u ancak PCR ürünlerinin erime nokta-
lar› (Tm) analiz edilerek do¤rulanabilir. SYBER
Green ile yap›lan bir amplifikasyonu takiben ASO
problar kullanarak bir çal›flma planlamak da
mümkündür. 

RNA ile çal›fl›lan tüm yöntemlerde oldu¤u gibi
negatif sonuçlar›n materyalin bozulmas› nedeniyle
ortaya ç›kmad›¤›n› göstermek için çal›flman›n her
örnekte bir de kontrol geni amplifiye olacak flekilde
planlanmas› gerekir. Bu amaçla B2MG, G6PDH ,
abl,.... genleri kullan›labilir. 

RQ-PCR yöntemi, otomasyona uygun olmas› ve
miktar tayinleri için daha kolay uygulanabilir ol-

mas› nedeniyle MRH tesbiti için nested PCR uygu-
lanan "reverse Transcriptase" PCR ( RT-PCR) yön-
teminden daha yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 

2.1.2.2 Floresan ‹n-Situ Hibridizasyon
(FISH)

Metafaz ya da interfazdaki hücrelerin kullan›l-
d›¤› bu yöntemde hedef olarak seçilmifl olan kro-
mozomal anomaliye özgün olan floresanla iflaretli
problar kullan›larak hibridizasyon ifllemi uygula-
n›r. Y›kama ifllemlerini takiben floresan ataçmanl›
mikroskopta tercihan görüntü analiz sistemleri
kullanarak hibridizasyon sonucunda DNA ya ba¤-
lanan problar nedeniyle oluflan floresan sinyaller
de¤erlendirilir. Bu yöntemin 103-104 normal hücre
aras›ndaki bir malin hücreyi tan›yabilecek duyar-
l›kta oldu¤u söylense de de¤erlendirmeler için eflik
de¤erlerin iyi tesbit edilmesi, üst üste gelen sinyal-
ler nedeniyle yalanc› pozitif sonuçlar al›nmad›¤›n-
dan emin olmak gerekir. Geliflmifl görüntüleme sis-
temleriyle 3 boyutlu görüntülerin de¤erlendirilme-
si tercih edilmelidir. FISH yöntemi ile çeflitli füzyon
genlerinin, delesyonlar›n, say›sal kromozomal ano-
malilerin takip edilmesi, cinsiyet fark› bulunan bi-
reylerden yap›lan kök hücre nakli sonras›nda re-
laps›n takibi mümkün olabilmektedir. Örne¤in
KML olgular›nda BCR/ABL füzyonunun bulundu-
¤u hücrelerin saptanma duyarl›¤› %5 düzeylerinde
bulunmufltur. Konvansiyonel sitogenetik yöntem-
lere göre en önemli avantajlar›: 

Çok say›da çekirde¤in de¤erlendirilebilmesi,
kriptik baz› anomalilerin saptanmas›na olanak ta-
n›mas›d›r. FISH analizlerinde duyarl›l›k üzerinde
etkili olan faktörler:

1. Probun kalitesi
2. Çekirde¤in boyutu
3. K›r›lma noktas›n›n yeri
4. Translokasyona ba¤l› bir araya gelen sinyal-

lerin tan›mlanmas› ve kabulü için kullan›lan kri-
terlerdir.

Daha duyarl› ve otomasyona uygun olmas› ne-
deni ile MRH tesbiti için FISH yerine RQ-PCR ifl-
lemlerinin kullan›lmas› tercih edilse de do¤ru pro-
bun seçilmesi flart› ile bu yöntem, özellikle füzyon
genlerinde, k›r›lmalar›n hangi noktadan oldu¤u yö-
nünde ipuçlar› verebilmekte, hastal›k seyri s›ras›n-
da kromozomal anomalinin do¤as›nda bir de¤iflik-
lik olup olmad›¤› (ör: KMLde ikinci bir Ph kromozo-
munun ortaya ç›kmas›) de¤erlendirilebilmektedir.
Folliküler lenfoma olgular›nda da RQ-PCR ile %60-
70 pozitiflik saptan›rken FISH ile bu oran %90 dü-
zeylerinde bulunmufltur. 
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2.1.2.3 Immunoglobulin/T hücre reseptör
gen Yeniden Düzenlenmelerinin (rearanjman)
Saptanmas› 

"Southern Blotting" tekni¤i Ig/TCR gen re-
aranjmanlar›n›n tesbiti için referans yöntem olarak
kabul edilmektedir. Lökositlerden elde edilen DNA,
bir dizi restriksyon enzimi kullan›larak kesilir ve
agaroz jel üzerinde elektroforeze tabi tutulur. Nay-
lon bir membrana aktar›ld›ktan sonra radyoaktif
iflaretli DNA problar› kullan›larak aranan DNA he-
deflerinin bulunup bulunmad›¤› otoradyografiyi ta-
kiben elde edilen bant görüntülerinden tesbit edilir
(fiekil 3). Bu tekni¤in, nispeten fazla miktarda DNA
gerektirip, zahmetli ve zaman al›c› olsa da hücre
topluluklar›ndaki tüm rearanjmanlar hakk›nda fi-
kir verebilmek gibi bir üstünlü¤ü vard›r. "Southern
Blotting" ile %5 oran›ndan fazla bulunan hücrele-
rin tesbit edilmesi mümkün olur. Bu tekni¤i kulla-
narak farkl› bantlar›n görüntülenmesi ile oligoklo-
nalite ya da gen delesyonlar› (kay›plar›) da ortaya
koyulabilir. PCR teknikleri kullan›ld›¤›nda ise çok
daha az materyal gerekmesine karfl›n ancak kulla-
n›lan primerlerin özgün oldu¤u gen rearanjmanla-
r›n›n varl›¤› hakk›nda bilgi al›n›r. Bu teknikler ile
monoklonal ve subklonal rearanjmanlar, birbirin-
den ay›rt edilemez, gen kay›plar› belirlenemez. Lö-
semiden kaynaklanan rearanjmanlar›n poliklonal
olanlardan ayr›labilmesi için hetereodupleks ana-
lizleri ya da Gen tarama analizleri yap›labilir. 

Gen taramas› analizlerinde: Rearanjman›n in-
celenece¤i gen bölgelerine özgün olan primer çiftle-
rinden "reverse" olan floresanla iflaretli olup; PCR
ile hedeflenen bölgelerin ço¤alt›lmalar›n› takiben
tek zincir haline getirilen ço¤alm›fl DNA ürünleri
(amplikon) kapiller bir elektroforez ifllemine tabi
tutulur. Kullan›lan yöntem, di¤er görüntüleme
yöntemlerine göre çok daha hassas olup büyük-
lükleri çok yak›n olan ürünlerin bile birbirlerinden
ayr›lmas›na f›rsat verir. Bu çal›flma sonucunda el-
de edilen histogramlarda tek tek piklerin görülme-
si monoklonaliteyi desteklerken; normal bireyler-
de, çok say›da pikin normal bir da¤›l›m(Gaussian)
gösterecek flekilde bir grafik oluflturduklar› gözle-
nir (flekil A3C2den). 

Heterodupleks analizlerinde ise ›s› ile denatüre
edilen amplikonlar (tan› ve takipte al›nan örnekler-
den ço¤alt›lan) h›zla +4°C ye so¤utularak "duplex"
oluflturmalar› için ortam yarat›l›r. Bunu takiben
poliakrilamidde yap›lan bir elektroforez (PAGE) ifl-
lemi ile klonal ise homoduplekslerin poliklonal ise
bir yayma fleklinde görülen heteroduplexlerin olufl-
tu¤u görülür. Bu çal›flmay› gerçeklefltirmek için ta-
n› an›ndaki PCR ürünü ile takipte elde edilen PCR

ürünü 1:1 oranlar›nda kar›flt›r›larak ifllem uygula-
n›r. 

ALL olgular›ndaki gen rearanjmanlar›n›n genel-
likle oligoklonal olmas› nedeniyle (yaklafl›k %40)
relapsta hangi klonun öne ç›kaca¤› tahmin edile-
mez. Oligoklonal hedef genlerin monoklonal olan-
lara göre daha kolay ortadan kalkabildiklerini gös-
teren çal›flmalar mevcuttur. Yap›lan çal›flmalar ori-
jinal klondan kaynaklanan hücrelerin uzun süre
sessiz kalabildiklerini göstermektedir. Bu sessizli-
¤in nedeni henüz aç›k de¤ildir. Klonal hücrelerin
hücre döngüsü d›fl›nda kalmalar› ve bu hücrelerin
immun sistemden kaç›fllar› birer sebep olabilir. Bir
hipoteze göre de kemoterapiden kaçan hücreler ke-
mik ili¤inde tesbit edilemeyecekleri flekilde, baflka
bir ortamda sessiz olarak beklemektedir. Kemote-
rapinin lösemik oldu¤u belli olan klonu elimine et-
ti¤i ancak lösemi-öncesi(preleukaemic) klonlar› or-
tadan kald›ramad›¤› görüflü de vard›r. Bu durum-
da tedavinin kesilmesini takiben "preleukaemic"
hücreler yeni bir lösemik klon olarak ortaya ç›ka-
bilmektedir. 

Sonuç olarak da relapsta lösemiye özgün oldu-
¤u düflünülen bir hedef kaybolmufl, yeni ama be-
lirlenememifl hedefler ortaya ç›km›fl olabilir, yalan-
c› negatif sonuçlar al›nabilir. Bu nedenle de MRH
takipleri için her bireyde en az›ndan 2 adet gen re-
aranjman›n›n hedef olarak seçilmesi tercih edilme-
lidir. Görülen antijen reseptör gen rearanjmanlar›
yafla ve mevcut olan kromozomal baz› anomalilere
göre farkl›l›klar gösterir. Örne¤in TCR gama gen re-
aranjmanlar› t(4;11)bulunan preB ALL olgular›nda
seyrek görülürken t(17;19) görülen pre B ALL olgu-
lar›nda hiç görülmemektedir; TCRdelta gen re-
aranjmanlar› eriflkinlerde genellikle Dδ2- Dδ3 böl-
gelerinde görülürken çocukluk ça¤›nda Vδ2- Vδ3
rearanjmanlar› ön plana ç›kmaktad›r. Bu nedenle
MRH çal›flmalar› için hedefin ve kullan›lacak olan
primerlerin seçilmesi önem tafl›maktad›r. Hedefin
do¤ru olarak belirlenebilmesi için de öncelikle So-
uthern Blot, Dizi Analizi yöntemleri ile hedefin ta-
n›mlanmas› gerekir. MRH takibi için de bu hedefe
yönelik haz›rlanm›fl olan primerlerin (Allel Spesifik
Oligonukleotidler, ASO) kullan›ld›¤› RT-PCR çal›fl-
malar›na geçilebilir. PCR analizlerinde takip için
seçilen gen, Ig ise bu reseptörlerde somatik hiper-
mutasyonlar›n s›k görüldü¤ü ve buna ba¤l› olarak
primerlerin DNA’ya ba¤lanma özgünlü¤ünün aza-
laca¤› bilinmelidir. Örne¤in miyelom olgular›nda
%8 oran›nda nukleotid mutasyonlar› görülür. Bu
oran KLL de %4, Folliküler lenfomada ise %2 dü-
zeylerindedir. ALL ve MCL gibi germinal merkez ev-
resinden önce oluflan B hücre neoplazilerinde so-
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matik mutasyonlar pek görülmezken; germinal
merkez ve ondan sonraki evrim aflamalar›ndan
kaynaklanan Folliküler Lenfoma (FL), MALT Lenfo-
ma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma(DLBCL) gibi
neoplazilerde somatik mutasyonlar›n olufltu¤u gö-
rülür. Mutasyonalar IgH bölgesinde nadiren olufl-
tu¤undan takipler için bu bölgeye yönelik primer-
lerin kullan›lmas› tercih edilir. RQ-PCR ile takibe
al›nan olgularda ise önce dizi analizi yap›larak so-
nuca göre allele özgün olan oligonukletid (ASO) pri-
merlerin sentezletilip kullan›lmas› gerekir.

2.2 Ak›m Sitometresi ile Yap›lan ‹mmunfe-
notipleme Çal›flmalar› 

Özellikle kemik ili¤i örneklerinde tedaviden
sonraki erken dönemlerde yap›lan çok parametreli
immunfenotipleme ile MRH tesbitinin, erken relaps
konusunda ipuçlar› verdi¤ine dair çeflitli çal›flma-
lar vard›r . Akut lösemiler, multipl miyelom olgula-
r› en çok uygulama alan› bulan malinitelerdir. ‹m-
munfenotipleme çal›flmalar›nda antijen ekspresyo-
nunda görülen 4 tip anormallikten söz edilebilir. 

1) Hücre üzerinde kendinden baflka bir hücre
serisine ait antijenin bulunmas› (Ör: t(8;21) bulu-
nan AML olgular›nda s›k görülen ve bir B hücre
antijeni olan CD19 un miyeloid hücrelerde bulun-
mas›, Multipl Miyelomda malin plazma hücrelerin-
de görülen CD56 ekspresyonu), 

2) Ayn› hücre üzerinde bulunan antijenlerin
birlikteliklerinin normalden farkl› bir örnek sergile-
mesi (ör: T hücrelerde bir antijenin kayb›)

3) Bir antijenin beklenenden farkl› miktarda
bulunmas› (normalden zay›f ya da kuvvetli eksp-
resyonu, ör: Matür granulositlerde zay›f izlenen
CD33, AML olgular›nda miyeloblastlarda kuvvetli
eksprese edilir),

4) Ektopik fenotipler, hücrenin yerleflimi ile
sergiledi¤i antijenler aras›nda bir uyumsuzluk var-
d›r (ör: kemik ili¤indeki bir B lenfositin Tdt tafl›ma-
s›) 

fifieekkiill 33.. Southern Blot analizinde 4910 nolu hasta oligoklonal ve relapsta tan›da-
kinden farkl› bir bant tafl›yor,5117no lu hasta tan›da var olan bir iflareti relapsta
kaybetmifl, 5438 ve 5260 nolu hastalar monoklonal ve tan›,relaps aras›nda bir
fark yok,5282 nolu hasatada ise tan› ve relaps örnekleri tamamen farkl›
(SZCZEPANSKI et al. BLOOD vol 99 no7 den al›nm›flt›r) 
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Ak›m sitometresinde hücrenin ›fl›k saç›l›m ka-
rakteristiklerinde meydana gelen de¤ifliklikler de
önem tafl›r. 

Bu yöntem ile MRH tesbitindeki duyarl›¤›n ge-
nellikle 10-4, 10-5 düzeylerinde oldu¤u söylenmek-
tedir. Bu hassasiyete ulaflmak için uygun antikor-
lar›n do¤ru olarak bir araya getirilmesi ve çok say›-
da hücrede (ör: 50-500000 ) de¤erlendirme yap›l-
mas› gerekir. ‹mmunfenotipleme çal›flmalar›nda
kullan›lan antikor kombinasyonlar› kadar haz›rla-
ma teknikleri de önem tafl›r. Mümkün oldu¤unca
hücre kayb›na yol açmayan yöntemler kullan›lma-
l›d›r. Çal›flmalar s›ras›nda farkl› antijen kombinas-
yonlar› kullanarak MRH takibi için kullan›labile-
cek bir parametre tesbit edilmeye çal›fl›l›r (Tablo 3)
(fiekil 3)

ALL olgular›nda yap›lan bir çal›flmada tedavi-
den sonraki 14. günde MRH düzeyi çok düflük olan
(< %0.03 lösemik tipte hücre) olgularda, 35. günde
MRH oran› düflük saptanan(<%0.05 lösemik tipte
hücre) olgularda relaps›n MRH oran› yüksek olan-
lara göre çok daha geç oldu¤u bildirilmektedir. Bu
nedenle tedavi sonras› erken dönemde yap›lacak
çal›flmalar›n prognostik de¤eri olabilir. Relaps gö-
rülen olgularda hücrelerin tan› an›ndakiler ile ayn›
antijenik özellikleri tafl›mayabilece¤i de hat›rlan-
mal›d›r. Ayr›ca tesbit edilen atipik hücrelerin her
zaman relaps habercisi olarak de¤erlendirilmemesi

gerekti¤ini de hat›rlamakta yarar vard›r. Örne¤in
ALL olgular›nda tedaviden sonra erken dönemde
MRH varl›¤› relaps lehine yorumlan›r, KLL olgula-
r›nda ise otolog HKHN sonras› MRH relaps lehine
iken ayn› bulgu allojeneik HKHN için geçerli de¤il-
dir ve düflük düzeylerde MRH olas› bir Graft-ver-
sus-leukemia(GVL) etkisinin iflareti kabul edilebi-
lir. 

2.2 Kimerizm Çal›flmalar› (Bkz. Engrafman
ve Kimerizm Tayin)

Kimerizm çal›flmalar›nda HKHN ni takiben al›c›
ve verici hücreleri aras›ndaki denge incelenerek
engrafman›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤i , al›c›n›n
hematopoetik hücrelerinin mevcut olup olmad›¤›
araflt›r›l›r. Bu yöntem ile lösemik hücreler tan›n-
mad›¤›ndan MRH takibinde kullan›lmaz. Dönör
kaynakl› hücrelerin malin ya da normal olabilmesi
nedeniyle bu çal›flmalar›n anormal olan hücre se-
risinin hücreleri seçildikten (sort) sonra yap›lmas›
yarar sa¤lar. Özellikle kemik ili¤inden al›nan ör-
neklerde al›c› kaynakl› stromal hücrelerin varl›¤›
nedeniyle MRH için yalanc› pozitif de¤erlendirmele-
rin yap›lmas› mümkündür.

3. ÖRNEK SEÇ‹M‹
MRH tesbiti için perifer kan örne¤inin kullan›l-

mas› daha pratik olsa da kemik ili¤i yerine perifer
kan örne¤inin kullan›lmas›na dair yap›lan çal›flma
say›s› fazla de¤ildir. B-ALL ve T-ALL olgular›nda
yap›lan genifl bir çal›flmada T ALL de kan ile K‹ so-
nuçlar› yak›n bulunurken B-ALL de KI örneklerin-
de anlaml› fark bulunmufltur. AML olgular›nda ise
tiplerine göre farkl›l›klar görülmekte olup; genelde
K‹ örneklerinin kullan›lmas› ile al›nan sonuçlar da-
ha duyarl› bulunmufltur . AML M3 için perifer kan
örne¤inin yeterli oldu¤una dair çal›flmalar vard›r.

Löseminin kemik ili¤inde homojen bir da¤›l›m
göstermemesi nedeniyle hatal› negatif sonuçlar
al›nmas› da söz konusu olabilmektedir.

4. ÖRNEKLEME ZAMANI
Tan› an›nda yap›lan çal›flmalar ile MRH taki-

binde kullan›lacak parametrenin seçilmesi gerekir.
Bundan sonra uygulanan tedavi seçeneklerine gö-
re bir yol izlenmelidir. Örne¤in eriflkinlerdeki ALL
olgular›nda tedaviye yan›t›n çocukluk döneminde-
ki yan›tlardan geç oldu¤u bilinmektedir. Bu neden-
le tedavi sonras› erken dönemde MRH tesbitini tek
bir ölçümle de¤il de seri ölçümlerle yapmak gere-
kir. 

Özellikle ALL nedeniyle HKHN uygulanacak ol-
gularda nakil öncesinde MRH bulunmas›n›n nakil-

fifieekkiill 44:: CD58, Ninjurin1, Kreatin Kinaz B, Ref1 gibi proteinlerin normal kemik ili-
¤indeki öncü hücrelerde(CD10+) bulunmazken ALL olgusundaki malin hücreler-
de sergilenmektedir (Chenet al, BLOOD vol 97 no7 den al›nm›flt›r)
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den sonraki erken relaps›n bir habercisi oldu¤unu
gösteren çal›flmalar vard›r. HKHN sonras›nda MRH
bulundu¤u halde Graft versus lösemi(GVL) etkisi
ile remisyonda kalan, GVHH etkisi ile relapsa git-
meyen olgular vard›r. 

T hücre uzaklaflt›r›larak yap›lan nakillerde
MRH bulunan olgulardaki relaps riskinin yüksek
oldu¤u da bilinmektedir. 

HKHN den sonra yap›lan çal›flmalarda MRH bu-
lunmamas› iyi prognostik bir faktör olarak kabul
edilse de MRH varl›¤›n›n yorumlanmas› bu kadar
kolay de¤ildir. Bulunan MRH miktar›ndan ba¤›m-
s›z olarak baz› hastalar MRH a ra¤men remisyon-
da kalabilmektedir. ALL olgular›nda MRH tesbiti ile
relaps aras›nda geçen sürenin 1-5.5 ay aras›nda
de¤iflti¤ine dair yay›nlar vard›r. KML içinde relaps-
dan aylar önce MRH bulundu¤unu göstern çal›fl-
malar vard›r.

KML ve BCR-ABL pozitifli¤i olan ALL olgular›n-
da DLI veya immun bask›laman›n h›zla azalt›lmas›
ile GVHH uyar›larak moleküler remisyonun sa¤-
lanmas› mümkün olabilmektedir. Merkezimizde
ablatif allojeneik HKHN nakli sonras›nda KML ol-
gular›nda 3 aydan sonra takibe bafllamakta ve ne-
gatifleflinceye kadar takip etmekteyiz. Zaman için-
de progresyon olan ve negatifleflme göstermeyen ol-
gularda ise kimerizm sonuçlar› ve GVHH bulunma-
s›na göre takip aral›klar›n› s›klaflt›rmaktay›z. Nakil
sonras› DLI veya imatinib verilen olgularda ise ay-
l›k takibi ye¤lemekteyiz.

5. MRH’›n ÇEfi‹TL‹ HEMATOLOJ‹K MAL‹N‹-
TELERDEKi KL‹N‹K ÖNEM‹ 

5.1 Kronik Miyelositer Lösemi (KML): Son y›llar-
da yayg›n olarak kullan›lan imatinib mesilat teda-
visini takiben pek çok yeni tan› KML olgusunda
tam bir klinik remisyon (CCR) sa¤lanabilmifltir.
Klinik remisyonda olan bu olgularda MRH tesbiti
için gelifltirilmifl RQ-PCR teknikleri gerek perifer
gerekse kemik ili¤inden al›nan hücre örneklerinde
baflar› ile uygulanabilmekte, karfl›laflt›r›labilir so-
nuçlar al›nmaktad›r. Oysa KML d›fl›nda kalan he-
matolojik malinitilerin hemen hepsi için kemik ili-
¤inden al›nan örneklerin üstünlü¤ü yap›lan klinik
çal›flmalarla da do¤rulanm›flt›r. Çal›flmalar s›ras›n-
da elde edilen de¤erler, bir internal kontrol genine
göre normalize edilerek raporlan›r. HKHN uygula-
nan olgularda yap›lan seri ölçümlerde negatif so-
nuçalr al›nmas›, 6. aya kadar MRH bulunmamas›
relaps riskinin düflük olaca¤›n› göstermektedir. Ar-
darda al›nan üç örnekte BCR-ABL/ kontrol(abl)
oran› > %0.02 olan olgularda moleküler relaps bu-
lundu¤u kabul edilir. Moleküler relaps an›nda ya-

p›lan DLI uygulamamlar›n›n klinik relapsta yap›-
lanlara üstünlü¤ü gösterilmifltir. Tüm RQ-PCR ça-
l›flmalar›nda oldu¤u gibi BCR/ABL tesbiti için ya-
p›lan çal›flmalarda da ek bir ifllem uygulanmazsa
tesbit edilen rearanjman›n tan› an›ndaki hücre
klonundaki ile ayn› olup olmad›¤› belirlenemez. 

BCR/ABL’nin FISH yöntemi ile tesbit edilmesi
de mümkündür. Burada özgünlü¤ü artt›rmak için
hem Ph kromozomunu hem de bu hücrelerdeki de-
rivativ 9. kromozomu saptayacak flekilde gelifltiri-
len problar kullan›larak(ekstra sinyal problar›) ya-
lanc› pozitifliklerin oran› azalt›labilir. BCR/ABL ta-
fl›d›¤› gösterilemeyen hücre klonlar›nda yeni klonal
anomalilerin meydana gelmesi mümkündür. Bu
füzyon geninde mutasyonlar oluflmas›n›n ya da
BCR/ABL ekspresyonundaki art›fl›n ilaç direncine
efllik etti¤ini gösteren çal›flmalar vard›r. 

5.2 Akut Miyeloid Lösemi(AML)
AML olgular›nda MRH düzeyi, en önemli prog-

nostik faktör olup; hastadaki sitogenetik bulgular
ve remisyonu sa¤lamak için uygulanan tedavi say›-
s› bunu izler. Buna karfl›n AML olgular› aras›nda,
APL d›fl›ndakilerde, MRH takibi için kullan›labile-
cek parametreler k›s›tl›d›r. PCR ile takip edilebilen
hastalar›n %40 oran›nda oldu¤u düflünülmektedir
(tablo1,tablo3). Bu olgularda multiparametrik im-
munfenotipleme çal›flmalar› ile bir hedef bulma
flans› daha yüksektir (%70-80)(tablo3). AML olgu-
lar›nda %15-20 oranlar›nda fenotipik de¤ifliklikler
görülebilirse de bu uzun süreli klonal evrimde ger-
çekleflti¤inden erken dönemde yap›lan çal›flmalar-
da sorun yaratmaz. AML olgular›nda ALL olgula-
r›nda da oldu¤u gibi indüksyon tedavisinden he-
men sonra, erken dönemde kemik ili¤i örneklerin-
de yap›lan MRH araflt›rmalar›n›n hastalar› risk
gruplar›na göre s›n›fland›rmak için kullan›labilece-
¤i bildirilmektedir. 

Akut Promiyelositik Lösemi (APL) ve t(15;17):
APLde PML-RARa füzyon geninin oluflmas› ile son-
lanan resiprokal bir translokasyonun varl›¤› tipik
olup; olgular›n yaklafl›k %95 inde bu kromozomal
anomali gösterilebilir. MRH nin konsolidasyon te-
davisinin sonuna kadar tesbit edilebilir düzeylerde
kalmas› erken relaps habercisi kabul edilir. Bu du-
rumda HPKH nakli gibi daha etkili tedavi yöntem-
lerine geçme karar› erkenden verilebilir. Geç dö-
nem takiplerin ise 3 ayl›k aralarla yap›lmas› MRH
tesbiti çin yeterli bulunmufltur. Tedavinin hemato-
lojik de¤il de moleküler relaps durumunda uygu-
lanmas› da hasta yaflam süresinin uzamas›n› sa¤-
lamaktad›r.

t(8;21) görülen AML olgular›: AML olgular›nda
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s›k görülen bu translokasyon, AML1-ETO füzyon
geninin oluflmas› ile karakterizedir. Kemoterapi ya
da HPKH naklini takiben hastalar uzun süre re-
misyonda kalsalar bile RT -PCR teknikleri ile bu
füzyon geninin varl›¤› gösterilebilmektedir. Pozitif
reaksiyonlar›n sessiz durumdaki kök hücrelerden,
monosit, B hücrelerden kaynakland›¤› düflünül-
mektedir. Bu nedenle MRH takibindeki de¤eri tar-
t›flmal›d›r. Ancak RQ-PCR çal›flmalar›nda füzyon
geninde progresif bir art›fl gözlenmesi yaklaflan bir
relaps›n habercisi olabilir.

‹nv 16, t(16;16) görülen AML olgular›: Bu ano-
mali genellikle AML nin FAB s›n›flamas›na göre M4
Eo tipi ile birlikte görülmekte olup, CBFB-MYH11
füzyon geni ile sonuçlan›r. Bu füzyon geninin RQ-
PCR çal›flmalar› ile tesbiti, bir eflik de¤erinin kulla-
n›lmas› flart› ile MRH takibi için yararl› olmaktad›r. 

Di¤er moleküler hedefleri tafl›yan AML olgular›:
Yukar›da say›lan translokasyonlar AML olgular›n›n
ancak %30-40 ›nda saptanabilmektedir. Buna kar-
fl›n AML ogular›nda tesbit edilmifl 70 e yak›n füz-
yon geni söz konusudur. Bunlar›n MRH için kulla-
n›m›na dair yeterli veri yoktur. Yararl› olabilecek
di¤er iki parametreden biri AML olgular›n›n yakla-
fl›k %90 ›nda ekspresyonu artan Wilm’s Tümör ge-
ni(WT1)in tesbiti iken bir di¤eri de özellikle AML
M3v tipinde s›kça görülen FLT3 mutasyonlar›n›n
belirlenmesidir. Ancak FLT3 mutasyonlar›n›n MRH
takibi için uygun bir parametre olamayaca¤› yö-
nünde çeflitli veriler vard›r. 

5.3 Folliküler Lenfoma (FL)
FL ogular›n›n yaklafl›k %80-90’›nda bulunan

t(14;18) sonucu oluflan IgH/BCL2 nin MRH takibi
için iyi bir parametre oldu¤u düflünülse de RQ-
PCR ile ancak olgular›n %65-75’inde pozitiflik gös-
terilebilmektedir. Normal bireylerin yaklafl›k %30-
40 ›nda bu translokasyonu tafl›yan ancak malin ol-
mayan hücreler saptanm›flt›r. Çok hassas (10-6,
10-7) yöntemler ile yalanc› pozitifliklere sebep olan
bu durumlarda, orijinal FL hücre klonu ile karfl›-
laflt›rmal› çal›flmalar yap›lmas› gerekir. RT-PCR ifl-
leminde jel görüntüleme sistemleri ile farkl› karak-
terdeki ürünler tan›nabilse de RQ-PCR ile bu
mümkün olmaz. FL de PCR pozitifli¤i olsa da has-
tan›n uzun süre remisyonda kalmas› mümkündür.
Bu nedenle t(14;18)’in FL’de MRH takibi için kulla-
n›lmas›na temkinli yaklafl›lmal›d›r. MRH tesbiti
için kemik ili¤i materyalinin kullan›lmas› öneril-
mektedir. 

5.4 Öncü B hücreli Lenfoblastik Lösemiler
(preB ALL)

Özellikle çocukluk ça¤› pre B-ALL olgular›nda
MRH takibi için genellikle hastaya özgün IgH anti-
jen resptör gen rearanjmanlar› kullan›lmaktad›r.
Tan› ve relaps an›nda al›nan örneklerde standart
bir IgH PCR iflemini takiben "Soutern Blot", taki-
ben de sekans analizleri yap›larak hastaya özgün
allel spesifik prob/primer yap›m›nda kullan›l›r.
Hastaya özgü primerlerin kullan›lmas› ile duyarl›-
¤›n 103 kez artmas› mümkündür. Hasta klonuna



Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

125

DALVA K.Hematopoietik Hücre Nakli Sonras› Minimal Rezidüel Hastal›¤›n (MRH) Saptanmas›nda Kullan›lan Yöntemler

spesifik primerlerin kullan›ld›¤› çal›flmalar›n uygu-
lanmas› hayli zor ve zaman al›c› olup; rutin çal›fl-
malara uygun de¤ildir. Bu gen rearnjmanlar› B
hücreli lenfomalarda da MRH tesbiti için kullan›l-
maktad›r. Bireye özgün IgH primerlerinin kullan›l-
mas› ile RQ-PCR iflleminin birlefltirimesi gen re-
aranjmanlar›n›n tesbit edilmesine bir standardi-
zasyon getirilmesini kolaylaflt›racakt›r. Son za-
manlarda yap›lan cDNA array çal›flmalar›n›n sonu-
cunda ALL olgular›nda ekspresyonunda anormal-
likler olan çeflitli proteinler ortaya koyulmufltur.
CD58, kreatin kinaz B, ninjurin 1, calpastatin bi-
rer örnek olup; bunlara yönelik monoklonal anti-
korlarla yap›lan immun fenotiplemenin kemik ili-
¤indeki normal B öncü hücreler ile malin B hücre-
leri ay›rmada etkili oldu¤u gösterilmifltir (flekil 3). 

5.5 Multipl Miyelom (MM)
MM olgular›nda MRH takibinde morfolojik de-

¤erlendirme, paraprotein düzeylerinin ölçülmesi,
yukar›da özetlenen antijen reseptör gen rearanj-
manlar›n›n tesbiti, kullan›labilmektedir. Mevcut
olan paraproteinlerin immunfiksasyon ile plazma
ve idrarda gösterilememesi, kemik ili¤inde plazma
hücre oran›n›n %5’in alt›nda bulunmas› tam re-
misyon göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu
kriterlerin yeterli olmad›¤› düflünülmektedir .Anti-
jen reseptör gen rearnjmanlar›n›n olgular›n ancak
%60-70’inde gösterilebilmesi, duyarl›¤› 10-6 olsa bi-
le bu yöntemin kullan›m›n› k›s›tlayabilmektedir.
MM olgular›nda ak›m sitometresi kullanarak plaz-
ma hücrelerinde aberan antijen ekspresyonlar›n›n
gösterilmesi de MRH tesbitinde kullan›labilir. En
s›k kullan›lan parametre plazma hücrelerinde CD
56 varl›¤›n›n gösterilmesidir (flekil 4). Çok say›da
hücrede ölçüm yap›p do¤ru bir analiz tekni¤i seçil-
mesi ile moleküler sonuçlar ile karfl›laflt›r›labilecek
veriler elde edilebilmektedir. MM olgular›nda allo-
jeneik HKHN’ni takiben yap›lan MRH ölçümlerinin
relaps riski hakk›nda yol gösterici oldu¤unu göste-
ren çal›flmalar vard›r.

6. SONUÇ
MRH analizi lösemik hastalar›n takibinde kulla-

n›lan önemli bir parametredir. Ba¤›ms›z bir prog-
nostik faktör oldu¤unu gösteren çal›flmalar vard›r.
Al›nan sonuçlar›n klinik uygulamalara nas›l yans›-
yaca¤›n›n de¤erlendirilmesinde öne ç›kan faktör-
ler:

� Hasta popülasyonu (Ör:eriflkin ALL de HKHN
sonras› MRH negatifli¤i daha geç, ALL ve BCR-ABL
pozitif ALL de MRH pozitifli¤inin anlam› farkl›)

� Uygulanan HKHN haz›rlama protokolü ve

hücre kayna¤› (ör:T hücre azalt›lm›flta relaps riski
fazla, perifer kandan hücre topland›¤›nda MRH da-
ha düflük)

� Kullan›lan yöntemin duyarl›l›¤› (MRH için en
az 10-4 olmas› istenir)

� Kantitatif olup olmad›¤› (kantitatif olanlar se-
çilmelidir, böylece relaps habercisi olan eflik de¤er-
leri belirlenebilir, zaman›nda giriflimde bulunulabi-
lir)

� Örnekleme zaman› ve s›kl›¤›d›r (Seri ölçümler
yap›lmal›d›r, HKHN sonras› erken dönemde 3 ayl›k
aralarla yap›lmas› önerilir).

Klinisyenlerin istedikleri testler ve yorumu hak-
k›nda bilgi sahibi olmalar›, eldeki sonuçlara gerek-
siz anlamlar yüklememeleri önemlidir. Hastalar›n
da uygulanan testler ve sonuçlar›n›n anlam› konu-
sunda bilgilendirilmesi gerekir.

Moleküler hassas yöntemlerle MRH tesbit edil-
se bile bunun tedaviyi nas›l etkileyece¤i ya da er-
ken tedavi uygulamalar›n›n hasta yaflam›n› ne öl-
çüde uzataca¤› konular› pek çok hematolojik mali-
nite için henüz tart›fl›lmaktad›r. Yap›lan moleküler
çal›flmalar için uluslararas› kabul gören protokol-
lerin uygulanmas› veri analizi ve raporlama ile ilgi-

fifieekkiill 55.. MM olgular›nda MRH tesbit edilmesi için yap›lan çal›flmada malin plaz-
ma hücrelerinin aberan CD56 sergilemeleri, CD45 ekspresyonunun zay›f olmas›
CD19 ekspresyonu izlenmemesi ya da zay›f olmas› tan›nmalar›n› sa¤l›yor(gölgeli
alanlar).En üst s›rada görülen pazma hücreleri normal KI örne¤ine aittir (Andy C.
Rawstron, BLOOD vol.100 (9) dan al›nm›flt›r)
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li standartlar›n tan›mlanmas› gereklidir. Örne¤in
KML de MRH tesbitinin standardizasyonunda bir
hayli yol al›nm›flt›r.

‹yileflme sa¤lamak için MRH›n tamamen yok
edilmesi gerekmeyebilir. Lösemik klonlar›n henüz
tam olarak belirlenemeyen homeostatik mekaniz-
malarla ço¤almaya bafllad›klar›n› destekleyen pek
çok görüfl vard›r. Belki de dikkatimizi MRH yan› s›-
ra bu mekanizmalar üzerine yo¤unlaflt›rmam›z ge-
rekecektir. 
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