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GİRİŞ

Diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DBBHL) , 
yetişkinlerde  en sık görülen lenfoid neoplazidir

Yaklaşık 150.000 yeni vaka ile diffüz büyük B hücreli 
lenfomalar dünya çapında yıllık olarak, Hodgkin dışı 
tüm vakaların neredeyse %30'unu temsil etmektedir 

Hastalar tipik olarak ilerleyici lenfadenopati , 
extranodal hastalık veya ikisi ile birlikte ile başvurur 



TANI

DLBCL'nin tanı 
kategorisi morfoloji, 
genetik ve biyolojik 
davranış açısından 

heterojendir

Tanı için eksizyonel 
lenf düğümü 

biyopsisi tercih 
edilmelidir, 

eksizyonel biyopsinin 
uygulanamadığı 

tedavi gerektiren 
nadir olgularda 
çekirdek (core) 

biyopsi uygulanabilir

Büyük B hücreli 
lenfomaların teşhisi, 

dokunun ayrıntılı 
incelemesine dayanır.

DLBCL'nin
immünofenotipi, 

immunohistokimya
veya flow sitometri
ile doğrulanmalıdır



2016 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) na göre sınıflandırma;      

T cell/histiocyte-rich large B cell lymphoma

Primary DLBCL of the mediastinum, also called primary mediastinal (thymic) large B cell lymphoma 

Intravascular large B cell lymphoma

Lymphomatoid granulomatosis, an Epstein-Barr virus positive large B cell lymphoma

Primary DLBCL of the central nervous system

Primary cutaneous DLBCL, leg type

DLBCL associated with chronic inflammation

High grade B cell lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements" and "high grade B cell 
lymphoma, not otherwise specified



Güncellenen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
sınıflandırmasına göre; diffüz büyük B hücreli 

lenfoma olan aksi belirtilmedikçe (DLBCL, NOS), 
en yaygın olanıdır.

DSÖ 2016 sınıflaması DBBHL’lerin germinal  
merkez B-hücre benzeri (GMB) ve aktive B-

hücre benzeri (ABH) şeklinde 
immünohistokimyasal olarak ayrımının 

yapılmasını önermektedir.







Evreleme ve yanıt değerlendirmesi, Ann Arbor evreleme sistemi  
Lugano sınıflandırma kriterleri ne göre  oluşturulmalıdır

Son yıllarda duyarlılığı yüksek olması nedeniyle 18F-florodeoksiglukoz 
pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) CT'nin yerini almıştır

Ki biyopsisi pet ct ile evreleme yapılan hastalarda zorunlu değildir



prognoz



İLK BASAMAK TEDAVİ

İleri evre DLBCL 
tedavisi sistemik 
tedaviye dayanır.

Hastaların çoğu 
(yaklaşık %70) ileri 

evre hastalık ile 
başvurur

ileri evre hastalığa  
rağmen hastaların  
%60'tan fazlası R-
CHOP ile tedavi 

edilebilir 
(rituksimab, 

siklofosfamid, 
doksorubisin, 
vinkristin ve 
prednizon) 

R-CHOP sonrası 
tedavi başarısızlığı 

olan hastalarda 
sıklıkla prognoz 

kötüdür 



Birinci basamak  tedavi



R-CHOP ile tedavi edilen 
hastaların yaklaşık %10 ila 

%15’i primer refrakter 
hastalık gelişmekte

%20-25 hastada 2 yıl 
içinde relaps hastalık 

gelişmekte 

Primer refrakter hastalıkta 
İlk basamk tedavilere 

yanıtsız hastalarda 
sonuçlar kötü,ortalama 

yaşam süresi 6 ay 

Geç relaps hastalıkta 
sonuçlar daha iyi 



Relaps 
refrakter 
hastalık 

Başlangıç tedavisine yeterli yanıt alınamayan , Tam 
yanıt (CR) veya kısmi yanıt (PR) elde edildikten 
sonra ilerleyici lenfadenopati, organomegali, organ 
disfonksiyonu, açıklanamayan sitopeniler veya 
sistemik semptomları olan bir hastada nüks DLBCL 
düşünülmelidir



Refrakter DLBCL  — Refrakter DLBCL, pozitron 
emisyon tomografisi (PET)/bilgisayarlı 

tomografi (CT) temel alınarak 
başlangıç tedavisi ile Lugano kriterlerine göre   
CR veya PR elde etmeyen hastalığı ifade eder  

Relaps DLBCL  — Relaps DLBCL, CR veya PR 
PET/CT tarafından belgelendikten sonra 

tekrarlayan hastalığı ifade eder, teşhisi için 
biyopsi gereklidir -



Relaps veya primer refrakter 
DLBCL'si olan tıbbi açıdan 

uygun hastalar için tedavinin 
amacı, kabul edilebilir toksisite 

ile uzun vadeli hastalık 
kontrolü/tedavisi sağlamaktır



Primer refrakter ,relaps hastalıkta 
tedavi 

Transplant
uygun hasta Transplant uygun 

olmayan hasta 



Charlson comorbidity index (CCI) or the HCT-specific comorbidity index (HCT-
CI) scoring systems

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS

tedaviye uygunluğu fonksiyonel duruma ve fizyolojik uygunluğa göre 
sınıflandırıyoruz



Tıbbi açıdan 
uygun hastaların 
,  her ikisine de 

dayalı olarak 
yoğun tedaviyi 

tolere
edebileceği kabul 

edilir 

•ECOG: 0 - 2 •CCI: 0 - 2 



Transplant uygun hastalık 

Yüksek doz kemoterapi ile 
tedavi ve otolog kök hücre 
transplantasyonu (ASCT), 
relaps refrakter hastalıkta 
en iyi tedavi şansını sunar

Komorbid durumlar ve 
ileri yaş nedeniyle yalnızca 

hastaların % 50 si 
transplant adayı 

olabilmekte 



Otolog HCT'ye geçmeden önce, hastalık 
yükünü azaltmak ve relaps refrakter 

DLBCL'nin tedaviye duyarlı olup olmadığını 
belirlemek için hastalar öncelikle kurtarma 

tedavisi ile tedavi edilmelidir 

Kurtarma tedavisine yeterince yanıt 
vermeyen hastalar HCT için aday olarak 

kabul edilmez.



Transplantasyona devam etmek için  
hasta aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır

• Yoğun kurtarma tedavisi almak için tıbbi olarak 
uygun 

• Kurtarma tedavisine yanıt veren hastalık
• Kurtarma tedavisi sonrasında, tam bir yanıt 

(CR) veya çok iyi bir kısmi yanıt (PR) 
sağlamalıdır



Yaygın olarak kullanılan platin bazlı kurtarma 
rejimleri; randomize çalışmalar benzer

Deksametazon, rituksimab, yüksek doz sitarabin ve sisplatin [R-DHAP], 

Rituksimab ,ifosfamid, karboplatin ve etoposid ile[R-ICE]

Gemsitabin, deksa metazon ve sisplatin ile rituksimab [R-GDP]) 



Faz 3 CORAL çalışmasında,

Randomize edilen  396 hastada üç kür R-ICE  ile üç kür R-DHAP  arasında sonuçlar 
açısından bir fark yoktu, ancak R-DHAP daha fazla renal toksisiteye neden oldu 

R-DHAP ve R-ICE karşılaştırılabilir ORR (yüzde 64'e karşı yüzde 63)

Her iki kolda da hastaların yüzde 16'sında nötropenik ateş bildirildi 

R-DHAP 11 hastada 4. derece renal toksisite ile ilişkilendirildi ve daha fazla hastada 
trombosit transfüzyonu gerekti (yüzde 57'ye karşı yüzde 35).



Yaklaşık %50 hastada kurtarma tedavisine yanıt alınmakta sonrasında ASCT yapılmakta

Kür oranı %25 ila %35 

Allojenik nakil de kuratif olabilmekte 

J Clin Oncol 2014;32:34906. 



Transplantasyon tek başına kemoterapiden üstündür  

Tek başına kemoterapi yerine transplantasyon önerisi, tek başına kurtarma tedavisine kıyasla 
transplantasyon uygulanan hastalarda daha üstün OS ve kabul edilebilir toksisite seviyeleri 

bildiren faz 3 Parma çalışmasına dayanmaktadır 

109 hasta arasında(büyük ölçüde DLBCL) randomize olarak transplantasyona atanan 
hastalarda R-DHAP kemoterapisi ile karşılaştırıldığında daha üstün OS vardı (yüzde 53'e karşı 

yüzde 32)  genel yanıt oranı (ORR; yüzde 44'e karşı 84) 

N Engl J Med 1995; 333:1540.



Otolog HCT'ye göre önemli toksisite varlığı da göz önüne alındığında, DLBCL'de 
allojenik transplantın ilk relaps veya primer refrakter DLBCL'de rolü yoktur 

Vaka kontrollü bir çalışmada, otolog transplantasyon, allojenik HCT 
ile karşılaştırıldığında daha az tedaviye bağlı mortalite (TRM) ile 

ilişkilendirildi, ancak PFS'de hiçbir fark yoktu 

Retrospektif bir vaka kontrol çalışmasında, allojenik HCT ile daha az relaps 
artı progresyon (yüzde 23'e karşı yüzde 38), ancak daha yüksek TRM 

oranları (yüzde 24'e karşı yüzde 10)  PFS'de hiçbir fark yoktu 

Cancer 2004; 101:1835.  20



CNS tutulumu 

Lomber ponksiyon ve/veya 
manyetik rezonans görüntüleme 
(MRI) sonuçlarına dayalı olarak 
belgelenmiş CNS tutulumu olan 

hastalar için, diğer yoğun 
kurtarma rejimlerinden ziyade 
yüksek doz sitarabin bazlı bir 

rejim önerilir



TRANSPLANT UYGUN OLMAYAN HASTALAR

Relaps refrakter hastaların çoğu bu kategoridedir

Tek ajan veya çoklu kemoterapi ajanlarıyla

Rituksimab, gemsitabin ve oksaliplatin (R-GemOx) gibi kabul edilebilir bir yan etki profiline sahip 
ajanlarla tedavi edilir 

Haematologica 2013;98:1726-31 





İKİNCİ VE DAHA SONRAKİ NÜKS HASTALIKTA TEDAVİ 

Daha önce transplant yapılamamış , ikinci veya daha sonra 
nüksetmiş tıbbi açıdan uygun hastalar için ,  yoğun kurtarma 
tedavisini ve ardından otolog HCT tercih edilmekte



İkinci ve daha sonraki nüks
hastalıkta tedavi 

Daha önceki bir otolog HCT'den 
sonra nükseden tıbbi açıdan uygun 
hastalar için, antikor bazlı tedaviler, 

kemoterapi, tekrarlayan otolog 
transplantasyon veya allojenik HCT 

yerine CD19'a yönelik kimerik 
antijen reseptörü (CAR)-T hücre 

tedavisi önerilmektedir







Yeni ajanlar,chimeric antijen reseptörü (CAR) T-
hücre tedavisi, tedaviye alternatifler sağlamıştır

Bu tedaviler klasik tedavilere oranla sağkalım
avantajı sağlamıştır 

Haematologica 2013;98:1726-31 



CAR T-Cell Tedavisi

FDA, multipl nüks
DLBCL için ticari 

olarak temin 
edilebilen  CD19'a 

yönelik 3 CAR-T 
ürününü onayladı

lisocabtagene 
maraleucel 

axicabtagene 
ciloleucel tisagenlecleucel 



CAR T HÜCRE TERAPİSİ 
NASIL ÇALIŞIR



CAR-T tedavisi yaşamı tehdit eden 
nörolojik olaylara veya sitokin salınım 

sendromuna neden olabilir 

Otolog hematopoietik hücre 
transplantasyonundan sonra nüks DLBCL'li 
hastalar için, mümkün olduğunda CD19'a 

yönelik CAR-T tedavisini önerilmekte



Lisocabtagene 
maraleucel 

Ön raporlar, lisocabtagene maraleucel'in piyasada 
bulunan diğer anti-CD19 CAR-T hücre ürünlerinden 

daha iyi tolere edilebileceğini göstermiştir



• Çok merkezli TRANSCEND NHL001 çalışmasında, değerlendirilebilir 256 hastaya lisocabtagene uygulandı;
• medyan yaş 63 idi, hastaların yarısında r/r DLBCL vardı, Objektif yanıt oranı (ORR), yüzde 53 CR dahil olmak üzere yüzde 73 idi
• grade ≥3 AE'ler sitopeni
• hastaların yalnızca yüzde 2'sinde derece ≥3 CRS ve yüzde 10'unda derece ≥3 nörolojik olaylar rapor edilmiştir; 
• Hastaların yüzde 3'ü tedaviyle ilişkili AE'lerle ex oldu



Axicabtagene ciloleucel  — Çok 
merkezli ZUMA-1 çalışması, otolog 
transplantasyondan sonraki bir yıl 

içinde refrakter hastalığı veya relapsı 
olan 101 hastaya aksikabtajen verdi  

18 ayda ORR yüzde 82 ve genel 
sağkalım (OS) yüzde 52 idi 

Tedavi sırasında üç hasta ex oldu ve 
hastaların sırasıyla yüzde 13 ve 
28'inde CRS ve nörolojik olaylar 
meydana geldi; diğer derece ≥3 

AE'ler nötropeni (yüzde 78), anemi 
(yüzde 43) ve trombositopeni (yüzde 

38) içeriyordu. 



Tisagenlecleucel  — Çok 
merkezli JULIET çalışması , r/r 
DLBCL için tisagenlecleucel ile 

tedavi edilen  93 hasta arasında 
yüzde 40 CR ve yüzde 12 kısmi 

yanıt (PR) 

İlk yanıttan 12 ay sonra, nükssüz 
sağkalım (RFS) oranının yüzde 

65 (CR'si olanlar arasında yüzde 
79). 

En yaygın derece ≥3 AE'ler 
CRS'dir (yüzde 22); nörolojik 

olaylar (yüzde 12); ve >28 gün 
süren sitopeniler, enfeksiyonlar 

ve ateşli nötropeni (sırasıyla 
yüzde 32, 20 ve yüzde 14). 



tafasitamab + lenalidomid

tafasitamab ( anti-CD19 
monoklonal antikoru) + 

lenalidomid hem de orta 
yoğunlukta kemoterapi, hastaların 
yaklaşık yarısında sağlam yanıtlar 

elde edebilir



L-MIND çalışmasında 
hastaların yüzde 40'ından 
fazlasında tam yanıt (CR) 

ve yaklaşık iki yıllık medyan 
yanıt süresi (DoR) dahil 
olmak üzere hastaların 
yarısından fazlasında 

objektif yanıt ile 
ilişkilendirilmişti

hastaların sırasıyla yarısında ve dörtte 
birinde nötropeni ve enfeksiyonlar 
meydana geldi ve ölümcül AE'ler
yüzde 5'te (serebrovasküler olay, 

solunum yetmezliği, ilerleyici 
multifokal lökoensefalopati ve bazı 

hastalarda ani ölüm dahil) meydana 
geldi

Tafasitamab sık ayaktan 
infüzyon gerektirir

Lancet 
Oncol 
2020; 

21:978.



Polatuzumab 

Polatuzumab vedotin , bendamustin ve rituksimab ile birlikte uygulanması 
gereken bir anti-CD79b antikor-ilaç konjugatıdır .

Nakil için uygun olmayan 80 hasta bendamustin artı rituksimab (BR) ve BR artı 
polatuzumab (PBR) olarak atayan bir çalışma, PBR'nin üstün sonuçlar elde 

ettiğini, ancak daha fazla derece ≥3 sitopeni ve nöropati ile ilişkili olduğunu 
bildirildi

Sehn LH, Herrera AF, Flowers CR, et al. Nükseden veya Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Polatuzumab Vedotin. J Clin Oncol 2020; 

38:155.



üç haftalık sikluslarda bir kez 
infüzyon yoluyla uygulanan 
CD19'a yönelik bir antikor-ilaç 
konjugatıdır; önemli yanıtlar 
elde edebilir ve tedavi orta 
derecede sitopeniler ve 
ödem/efüzyonlarla ilişkilidir.

Loncastuximab tesirinin



Çok merkezli bir çalışma 
(LOTIS-2), dirençli DLBCL veya 
yüksek riskli   olan 145 hasta 

arasında yüzde 48 ORR (yüzde 
24 CR) bildirdi 

Derece ≥3 AE'ler arasında 
nötropeni (yüzde 26), 

trombositopeni (yüzde 18) ve 
karaciğer enzim anormallikleri 

(yüzde 17); tedaviye bağlı 
hiçbir ölümcül olay olmamıştır 



İbrutinib , Bruton tirozin kinazın (BTK) oral bir 
inhibitörüdür

54 hastayı kapsayan retrospektif bir çalışma, yüzde 28 ORR ve yaklaşık altı aylık medyan OS bildirdi  

acalabrutinib veya diğer ikinci nesil BTK inhibitörleri ile tedavi ile daha  az toksisiteye neden olduğu 
bildirildi

etkinlik iyi tanımlanamadı , 45 hasta arasında  İbrutinib , lenalidomid ve rituksimab ile tedavi yüzde 
44 ORR (yüzde 28 CR) ile ilişkilendirildi;

AE'ler arasında sitopeni, diyare, morarma/kanama vardı  İbrutinib atriyal fibrilasyon ile 
ilişkilendirilmiştir ve nadiren ani kardiyak ölüm bildirilmiştir. 

Leuk Lymphoma. 2021 Nov;62(11):2625-2636.



selinexor

Selinexor , nükleer exportun (SINE) oral olarak 
kullanılan seçici bir inhibitörüdür; nükleositoplazmik
shuttling proteinleri, p53'ü ve diğer tümör baskılayıcı 

proteinleri işlevsel olarak etkisiz hale getirir



Çok merkezli bir çalışmada, önceden  
tedavi görmüş 127 hasta selinexor ile 
yüzde 12 CR dahil olmak üzere yüzde 

28 ORR elde etti   Genel olarak, 
medyan DoR 9 aydı, ancak CR 

olanlarda 23 aydı

En yaygın derece ≥3 AE'ler 
trombositopeni (yüzde 46), nötropeni 

(yüzde 24), anemi (yüzde 22), 
yorgunluk (yüzde 11), hiponatremi 
(yüzde 8) ve bulantı (yüzde 6) idi; 

tedaviye bağlı ölüm olmadı



BLİNATUMOMAB

B hücre  yüzeyinde eksprese edilen 
CD19'a ve T hücresi yüzeyinde 
eksprese edilen CD3'e bağlanan 
bispesifik bir T hücresi bağlayıcı (BiTE) 
antikor yapısıdır

T hücresi reseptör kompleksindeki 
(TCR) CD3 ile benign ve malign B 
hücrelerinde bulunan CD19'u 
bağlayarak endojen T hücrelerini 
aktive etmektedir



21 hasta arasında, 1 blinatumomab döngüsünden sonra genel 
yanıt oranı %43  , tam yanıt (CR'ler) dahil olmak üzere %19 idi
En yaygın yan etkiler titreme (%48), ateş (%44), yorgunluk 
(%26) ve ödem (%26) idi. 



Diğer ajanlar

CD3 ve CD20'yi hedefleyen, geliştirilmekte olan 
ve çalışmaları devam eden  ek ajanlar 
glofitamab, odronextamab ve epcoritamab’dır

n engl j med 384;9



TEŞEKKÜRLER
asliodabasidr@hotmail.com
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