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• Yaşlı ALL ??????

• ALL tanısı konulan olguların % 20 si > 55 yaş

• ALL tanısı konulan olguların % 12 si > 65 yaş

• Yaşlılarda prognoz hala çok kötü

• >55 yaş ALL………..5 yıllık OS oranı < % 10-20  

Yaşlı ALL

Çok sayıda komorbiditeye sahip (% 60-84)

Kötü performans statüsü

Çoğu kez yoğun KT ve klinik çalışmalara 

uygun değil

Sawalha Y et al. Int J Hematol Oncol; ;7(1):IJH02. Review

Moorman AV et al. Blood 2010; 115 (2): 206-214

Short NJ et al. Curr Hematol Malig Rep 2018



• Yaşlı ALL…Hastalık biyolojik olarak kötü bir seyir izler

Yaşlı ALL olgularında kadın cinsiyet oranı fazla

Kötü sitogenetik faktörler; Ph kromozomu, t(4;11), 

komplex karyotip, hipodiploidi/triploidi sıklığı yaşlılarda 

daha fazla

TP 53 mutasyonu daha fazla (% 25)

Eşlik eden miyeloid antijen expresyonu fazla

B-ALL daha sık (% 89 vs % 66)

Sekonder ALL daha sık



• Yaşlı ALL…Hastalık biyolojik olarak kötü bir seyir izler

Yaşlı ALL olgularında kadın cinsiyet oranı fazla

Kötü sitogenetik faktörler; Ph kromozomu, t(4;11), 

komplex karyotip, hipodiploidi/triploidi sıklığı yaşlılarda 

daha fazla

TP 53 mutasyonu daha fazla (% 25)

Eşlik eden miyeloid antijen expresyonu fazla

B-ALL daha sık (% 89 vs % 66)

Sekonder ALL daha sık

Kemoterapiye yanıtlar ve 

prognoz daha kötü



En Sık Karşılaşılan Sorunlar

Vinkristin
• Polinöropati

• Konstipasyon

Steroidler • DM ve hiperglisemi

Antrasiklinler • Kardiyak toksisite

Asparaginaz, Mtx ve 

Pürin analogları
• KC toksistesi

Destek tedavide kullanılan 

ilaçlar (Azol deriveleri gibi)
• İlaç etkileşimleri



Tedavi öncesi değerlendirme

 Agressiv tedavi almaya uygun mu?

 Sadece kronolojik yaş değerlendirme için yeterli değil

 Komorbiditeler, polypharmacy, kötü performans statüsü, 

malnütrisyon, depresyon, sosyal destek eksikliği

 Komorbidite yükü….Charlson komorbidite indexi

HCT komorbidite indexi

 Unfit ALL…….Daha az yoğunlukta td

Destek tedavisi

Klinik çalışmalar

Li D et al. Cancer 2017;23 (4):206-210

Sherman AE et al. Leuk Res 2013;37 (9):998-1003



İndüksiyon (Ph-ALL)

Pek çok ALL indüksiyon rejiminde: Vinkristin, CS, 

Antrasiklin, Mtx, Cytarabin, Siklofosfamid ve Asp

bulunur.

Asparaginaz yaşlı ALL’de düşük doz verilmelidir. 

YE???

Hastaların < %50’si ancak yoğun KT alabilmektedir.

 Intensive çoklu ajan KT ile…..CR oranları % 50-70 ve       

TRM % 20-40

 İndüksiyon tedavisi esnasında destek td verilmeli 

(G-CSF, kan ürünleri transfüzyonları, proflaktik AB)

Douer D et al. Blood 2007;109 (7):2744-50

Larson RA et al. Blood 1998; 92 (5):1556-64

Tedavinin 

en kritik 

fazıdır



İndüksiyon (Ph-ALL)

• GMALL…268 yeni tanı Ph (-) ALL….Prospektif çalışma..Ortanca yaş 68

• İndüksiyon rejimi doz azaltılmış BFM…..İndüksiyon rejimi 2 fazda verilmiş 

(Faz 1 ve Faz 2) ve sonra 1 yıl içinde 6 kür alterne konsolidasyon ve ardından 2 

yıl idame rejimi verilmiş.

• CD 20 (+) olgulara R verilmiş.

• CR: % 76………..Erken ölüm oranı:% 14……5 yıllık OS % 23

Goekbuget N et al. Blood 2012;120 (21):1493

Sive JI et al. Br J Haematol 2012;157 (4):463-71

Sawalha Y et al. Int J Hematol Oncol; ;7(1):IJH02. Review

Faz 1: İda+Vink+Dx

Faz 2: Cytarabin ve Siklofosfamid

Konsolidasyon (6 kür alterne) (1 yıl): Int doz Mtx ve Asp + 

Yüksek doz ARA-C

İdame: 2 yıl



İndüksiyon (Ph-ALL)

• Tek merkez retrospektif bir çalışma (MD Anderson)

• n=122 (≥ 60y)

• 8 kür alterne hyper CVAD A ve B kolu ve sonra POMP idamesi

• Yaşlı hastalarda……CR % 84

TRM % 10

OS % 20 (5 yıllık)

• Daha az yoğun rejim alan yaşlı hastalarda ise; 

CR % 59

TRM % 12

OS % 9 (5 yıllık)

• En önemli ölüm sebebi enfeksiyonlar



İndüksiyon (Ph-ALL)

• Tek merkez retrospektif bir çalışma (MD Anderson)

• n=122 (≥ 60y)

• 8 kür alterne hyper CVAD A ve B kolu ve sonra POMP idamesi

• Yaşlı hastalarda……CR % 84

TRM % 10

OS % 20 (5 yıllık)

• Daha az yoğun rejim alan yaşlı hastalarda ise; 

CR % 59

TRM % 12

OS % 9 (5 yıllık)

• En önemli ölüm sebebi enfeksiyonlar

Yaşlı fit olgularda 

indüksiyonda 

intensive

kemoterapi tercih 

edilmeli



Yaşlı Ph-ALL



İndüksiyon (Ph+ALL)

• Yaşlı ALL…………% 30-50’sinde Ph + dir.

• Yaşlı grupta TKI’ların kullanımı ile kötü sonuçlar 

düzelmiştir.

• Çok merkezli retrospektif bir çalışmada (n=98)

-Ph+Yaşlı ALL (n=47)…KT ve TKI verilmiş.

-Ph-Yaşlı ALL (n=51)….sadece KT verilmiş

(Median OS 12 vs 8 ay; p=0.037)

• Unfit Ph+ALL….TKI+steroid veya

TKI+low-intensity KT uygun olur

• Pek çok olguda komplet hematolojik cevap elde edilir. 

Ancak remisyon süreleri kısadır. 

Byun JM et al. Haematologica 2017;102 (5):187-90



İndüksiyon (Ph+ALL)

LAL0201 çalışması (n=30), median yaş:69, IM+Prednol 45 gün verilmiş
Vignetti M et al. Blood 2007;109 (9):3676-78

GMALL çalışması (n=55)……………………Ottmann OG et al. Cancer 2007;109 (10):2068-76

LAL1205 çalışması (n=54)………Dasatinib+Pred 12 hafta verilmiş.Hastaların >% 

50’si 2. yılında nüks etti……...Foa R et al.Blood 2011,118 (25):6521-28



İndüksiyon (Ph+ALL)

 MD Anderson (n=72)…..Dasa+HyperCVAD verilmiş.
Ravandi F et al. Blood 2015;121 (23):4158-64

 MD Anderson (n=64)…...Faz II study, Ponatinib+Hyper CVAD verilmiş. 

CR % 98, 3 yıllık OS % 76

Short NJ et al. J Clin Oncol 2017;35:7013

Jabbour E et al. Lancet Oncol 2015; 16 (15):1547-55



Yaşlı Ph+ALL



Yaşlı ALL



Maintenance regimens:
• Add TKIs (imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib) 

to maintenance regimen; Optimal duration is 

unknown

• Monthly vincristine/prednisone pulses (for 2-3 

years). May include weekly Mtx+daily 6-MP as 

tolerated.

Yaşlı ALL



SSS proflaksisi 

• Tanıda SSS tutulumu % 3-7 iken, proflaksi

yapılmazsa bu bölgeden nüks olasılığı > %50’ dir.

• İndüksiyon ve postremisyon KT’leri esnasında 

intratekal KT ile proflaksi uygulanmalıdır

• Mtx, cytarabin ve steroidler en sık uygulanır

• Diğer TKI’lara kıyasla dasatinib kan-beyin bariyerini 

geçer. Ancak BOS’taki düzeyi düşüktür.

Porkka et al. Blood 2008; 112 (4):1005-12

Wieduwilt MJ et al. Blood 2016;128 (22):2782

Ravandi F et al. Cancer 2015;121 (23):4158-64

SSS çoğu ilacın ulaşamadığı korunaklı bir bölgedir



Postremisyon tedavi

Optimal bir postremisyon tedavisi yok

Konsolidasyon/intensifikasyon ve idame, OKİT veya 

AKİT

Toksisite ve intolerans, yoğun ve uzamış postremisyon 

tedavilerinin kullanımını sınırlar



Relaps olan Yaşlı ALL’de tedavi

 Yaşlı ALL’de relaps oranı yüksektir.

 2. remisyonu elde etmek zordur.

Kötü sonuçlar ve toksisite nedeniyle konvansiyonel KT 

çok sınırlı olgularda kullanılabilir

Yeni immün temelli tedaviler ALL’de expresse edilen 

yüzey antijenlerini hedef alır ve sonuçlar ümit vericidir.

Fielding AK et al. MRC UKALL 12/ECOG2993 study. Blood 2007;109 (3):944-50



Relaps olan Yaşlı ALL’de tedavi



Blinatumomab
CD19/CD3-

Bispesifik T Hücresi Bağlayıcı Monoklonal Antikor

 FDA: R/R Ph - ve + ALL’de

 EMA: R/R Ph - ALL’de onayladı.

• TOWER* study, faz III

• R/R Ph (-) ALL (n=405)

• Ort. yaş 41 (18-80)

Kantarjian H. NEJM 2017;376 (9):836



Blinatumomab

[Bispecific t-cell engager (BiTE) antibodies]

 FDA: R/R Ph - ve + ALL’de

 EMA: R/R Ph - ALL’de onayladı.

• TOWER* study, faz III

• R/R Ph (-) ALL (n=405)

• Ort. yaş 41 (18-80)

Kantarjian H. NEJM 2017;376 (9):836

•ALCANTARA study

• Tek kollu, çok merkezli

• n=45 hasta (% 50 si >55 y)

• TKI’lara refrakter olan veya nüks olan Ph

(+) ALL

• CR % 36 ve MRD negatifliği % 88 

(CR’deki olguların)

Martinelli G. JCO 2017;35 (16):1795

2 Faz II çalışmanın birleştirilmiş verilerine göre Blinatumomab tüm yaş 

gruplarında benzer etkinliğe sahiptir. Kantarjian HM. Cancer 2016;122 (14):2178



Blinatumomab
(Anti-CD 19 bispecific t-cell engager)

Devam eden Faz III Randomize bir çalışma (ECOG E1910, 

NCT02003222)

-Yeni tanı Ph (-) ALL (30-70 yaşları arasında) 

-Yoğun indüksiyon KT sonrası Blinatumomab’ın

konsolidasyondaki etkinliğini değerlendiren bir çalışma

 Bir Faz II çalışma (SWOG S 1318, NCT02143414)

-Yoğun KT’ye uygun olmayan yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) 

Blinatumomab’ın frontline tedavideki etkinliği

-Ph (-) ALL: Blinatumomab ile indüksiyon ve postremisyon

tedavisi ve sonrasında POMP idamesi

-Ph (+) ALL: indüksiyonda dasatinib ile prednizolon ve 

postremisyon tedavisi olarak Bli eklenmiş ve sonrasında dasatinib ve 

pred ile idame Sawalha Y et al. Int J Hematol Oncol 2018 ;7(1):IJH02. Review

 YE: Sitokin salınımı sendromu, nörolojik toksiste (ensefalopati vs) ve nöbet

 Yaşlılarda yan etkiler daha sık



İnotuzumab ozogamisin
(Anti-CD 22 antikor-ilaç konjugatı)

• INO: Anti CD 22 monoklonal Ak ve sitotoksik Ab 

olan Kalikeamisin konjugatıdır.

• B-ALL’de CD 22 expresyonu > % 90’dır.

• R/R B-ALL’de EMA ve FDA onayı var. 

• INO-VATE ALL study

• Randomize, Faz III çalışma

• n=326

• INO vs Standart yoğun KT*

• Ph – veya + ALL •

• Sonuçlar genç ve yaşlı ALL’lerde benzer 

Kantarjian HM. NEJM 2016;375 (8):740 

Parametre INO 

(n=164)

Kemo Rx

(n=162)

P

Değeri

CR/CRi, % 81 29 < 0.001

CR/CRi’de MRD negatif, % 78 28 < 0.001

Medyan GS, ay 7.7 6.2 0.0105

Standart Yoğun KT (n=162): HIDAC, FLAG veya Mxn/ARA-C 

INO (n=164): Başlangıç dozu 1.8 mg/m2/kür…..1.nci günde 0.8 mg/m2 ; 21-28 günlük kürlerin 8. ve 15. günlerinde 0.5 mg/m2 (≤6 kür)



İnotuzumab ozogamisin
(Anti-CD 22 antikor-ilaç konjugatı)

• Faz I/II study

• Ph (-) ve CD 22 (+) ALL

• INO + mini Hyper CVD (R’lı

veya R’sız)

Yeni tanı ALL (n=43) (≥60 yaş)

• CR/CRi % 95 ve MRD (-) liği % 96

• 3 yıllık OS % 54 

Salvage olarak verildiğinde (n=59)

• ORR % 78 (CR % 59)

• MRD (-) liği % 82 (CR’deki hastalar için)

• INO monoterapisine göre, INO+KT ile 

yanıtlar daha iyi (ORR % 63 vs % 75) ve 1 

yıllık OS daha iyi ( % 27 vs % 43)

Short NJ. JCO 2017;35 (Suppl.15):7014

Jabbour E. JAMA Oncol 2018;4 (2):230-4

• Faz II study

• Ph (-) ve CD 22 (+) ALL

• INO + mini Hyper CVD (R’lı

veya R’sız)

 INO R/R CD 22 (+) B hücre öncülü ALL olan yetişkinlerin tedavisi için monoterapi olarak endikedir.

 Ph pozitif (Ph +) R/R B hücresi öncüsü ALL olan yetişkin hastalar, en az 1 tirozin kinaz inhibitörü (TKI) ile tedavi başarısız olmuş olmalıdır.



İnotuzumab ozogamisin
(Anti-CD 22 antikor-ilaç konjugatı)

• Faz I/II study

• Ph (-) ve CD 22 (+) ALL

• INO + mini Hyper CVD (R’lı

veya R’sız)

Yeni tanı ALL (n=43) (≥60 yaş)

• CR/CRi % 95 ve MRD (-) liği % 96

• 3 yıllık OS % 54 

Salvage olarak verildiğinde (n=59)

• ORR % 78 (CR % 59)

• MRD (-) liği % 82 (CR’deki hastalar için)

• INO monoterapisine göre, INO+KT ile 

yanıtlar daha iyi (ORR % 63 vs % 75) ve 1 

yıllık OS daha iyi ( % 27 vs % 43)

Short NJ. JCO 2017;35 (Suppl.15):7014

Jabbour E. JAMA Oncol 2018;4 (2):230-4

INO alan hastaların % 10-15’inde VOD raporlandı.

Relaps B-ALL’de INO > KT ve INO+KT > INO

• Faz II study

• Ph (-) ve CD 22 (+) ALL

• INO + mini Hyper CVD (R’lı

veya R’sız)

 INO R/R CD 22 (+) B hücre öncülü ALL olan yetişkinlerin tedavisi için monoterapi olarak endikedir.

 Ph pozitif (Ph +) R/R B hücresi öncüsü ALL olan yetişkin hastalar, en az 1 tirozin kinaz inhibitörü (TKI) ile tedavi başarısız olmuş olmalıdır.



Vincristine Sulfate Liposomal Injection

VSLI (Marqibo®)

• Lipozomal vinkristin; vinkristinin modifiye formülasyonudur

• Doku penetrasyonu daha iyidir

• Yüksek dozlarda verilmesine rağmen (2.25 mg/ml), periferik

nöropati ve konstipasyon gibi yan etkileri standart vinkristinden

yüksek değildir.

• Kİ süpresyonuna yol açmaz

• Haftada 1 uygulanır

• Faz II çalışma (n=65)

• Relaps vakalar

• Daha önce standart 

vink almış olgular

• LV ile CR/CRi oranı % 20

• ORR % 35

• LV unfit hastalarda, frontline

tedavi olarak monoterapide

kullanılabilir

O’Brien S et al. JCO 2013;31 (6):676-83

Webb MS. Br J Cancer 1995;72 (4):896 



Nelarabine

• Pürin nükleozid analoğu

• T hücreli çocuk ve erişkin ALL’de monoterapi olarak etkili

• R/R T-ALL tedavisinde FDA tarafından onaylandı.  

• 2 faz II çalışma var

• R/R T-ALL veya LL

• Monoterapi

• ORR% 41-46

• 1 yıllık OS % 24-48

• % 16 vakada nörotoksiste, mental

durum değişikliği, nöbet görüldü. 

Ancak hafif ve reversibl

DeAngelo DJ. Blood 2007;31 (6):5136

Gökbuget N. Blood 2011;118 (13):3504

• Faz II study (n=40)

• R/R T-ALL veya LL

• Kombine frontline td

• Nelarabin + Hyper CVAD

• CR oranı % 91

Jain P. Leukemia 2014;28 (4):973



Anti CD 20 monoklonal antikorlar:

Rituksimab

• CD 20 expresyonu (> % 20), B-ALL olgularının % 30-40’ında 

bulunur ve kötü prognozla ilişkilidir

• R+İntensif indüksiyon KT kombinasyonunun klinik faydası yeni 

tanı ve genç olgularda (< 60 yaş) gösterildi. 

• 4 yıllık EFS kombinasyon kolunda % 55, sadece KT kolunda % 43

• Yaşlı olgularda çalışmalar yetersiz

• Tek merkez çalışması (> 60 yaş ve CD 20 + ALL)

• Sadece standart Hyper CVAD alanla modifiye Hyper CVAD+R 

alanlar arasında fark yok.

• Yaşlı olgularda indüksiyon veya idame fazlarında R eklenmesi 

önerilmiyor. Thomas DA. JCO 2010;28 (24):3880

Maury S. NEJM 2016;375 (11):1044



Anti CD 20 monoklonal antikorlar:

Ofatumumab

• Ofatumumab 2. jenerasyon Anti-CD 20 monoklonal Ak

• Tek merkez faz II study

• Yeni tanı CD 20 (+) ALL

• n=55 olgu 

• Ofa+Hyper CVAD

• İnterim analizde MRD (-) liği

% 93

• 3 yıllık CR % 78 ve OS % 68

Sasaki K. Blood 2016;128 (22):2783



CAR-T cell tedavi

(Chimeric Antigen Receptor-T cell)

•"İmmünoterapi" yani kişinin bağışıklık sisteminin aktive edilerek kanserli 

hücrelerle mücadele etmesi temeline dayanan bir tedavi yöntemidir.

• CAR T hücre tedavisi özellikle B hücre malignitelerine karşı etkili 

görülmektedir. 

•Bu durum, CD19 veya CD20'nin tümör hücresi seçici ve homojen 

ekspresyonunun yanı sıra CAR T hücrelerine daha kolay erişimden 

kaynaklanmaktadır.



CAR-T cell tedavi

(Chimeric Antigen Receptor-T cell)

•"İmmünoterapi" yani kişinin bağışıklık sisteminin aktive edilerek kanserli 

hücrelerle mücadele etmesi temeline dayanan bir tedavi yöntemidir.

• CAR T hücre tedavisi özellikle B hücre malignitelerine karşı etkili 

görülmektedir. 

•Bu durum, CD19 veya CD20'nin tümör hücresi seçici ve homojen 

ekspresyonunun yanı sıra CAR T hücrelerine daha kolay erişimden 

kaynaklanmaktadır.

•FDA, R/R genç erişkin (< 25 y) ve pediatrik B-ALL tedavisinde CAR-T 

cell tedavisini onayladı.

Faz II study, ELIANA



CAR-T cell tedavi

(Chimeric Antigen Receptor-T cell)

•
• Faz II (ELIANA)

• n=75

• R/R genç erişkin ve çocuk 

B-ALL

• CAR-T hücreleri (CTL019)

• CR/CRh % 81  

• Tüm olgularda MRD (-) liği

• 1 yıllık EFS % 50 ve OS % 76

Buechner J. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2017;17 (supp2):263 

Maude SL. NEJM 2018;378 (5):439

• Faz I study (R/R ALL)

• n=53  

• Median yaş 44 (23-74)

• CR oranı % 83 ve MRD (-) liği % 67

• Genç ve yaşlı hastalar arasında CR 

anlamında fark yok.

• % 42 olguda ciddi YE gelişti (Sitokin

salınım sendromu ve nörotoksisite)

Park JH. NEJM 2018; 378 (5): 449



Kurtarma Tedavileri: Yeni İlaç ve Yaklaşımlar

Ajan Endikasyon ORR,% FDA Onaylı?

Blinatumomab B-ALL 43 Evet

İnotuzumab

Ozogamisin

CD 22+B hücreli 

ALL

80 Evet

CAR T hücreleri B-ALL 80-90 Evet

Nelarabin T-ALL 30-40 Evet



Ph Like ALL  

 Ph (-) ALL’li olguların bir alt tipidir.

 Gen expresyon profili (GEP) Ph (+) ALL ye benzer

 Prognozu kötüdür.

 ≥ 60 yaş Ph Like ALL prevalansı……….% 25

 ABL-1 ve JAK/STAT yolu aktivasyonu, JAK inhibitörleri 

(Ruxolitinib vb) ve ABL inhibitörleri (imatinib ve dasatinib vb) 

için terapötik hedef olur.

CRLF 2: Cytokine receptor-like factor 2
Roberts KG et al. Nat Rev Clin Oncol 2015;12:344-57.

Roberts KG et al. NEJM 2014;375:1005-15.

Herold T et al. Curr Oncol Rep 2017;19:31

Sitokin reseptör genleri ve 

kinaz sinyal yolaklarını 

aktive eden genetik 

değişiklikler  

 CRLF2 rearranjmanı, 

 ABL sınıf füzyonu, 

 JAK2 veya EPOR rearranjmanı

 Diğer JAK-STAT yolu mutasyonları



Sonuç olarak;

Fit & unfit ayrımı yapılarak tedavi yoğunluğuna karar 

verilmeli

Tedavi öncesi kapsamlı bir geriatrik değerlendirme 

yapılmalı ve tedavi bireyselleştirilmeli

Antrasiklin dozu % 50 azaltılabilir

İndüksiyonda Asparaginaz verilmeyebilir.

Yaşlı Ph (+) ALL olgularında remisyon oranları yüksek, 

ancak nüks hızlı gelişmektedir.

R/R yaşlı ALL olgular mümkünse klinik çalışmalara 

yönlendirilmelidir.

Yeni ajanlar umut vericidir. 



Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkürler


