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• MCL (Mantle hücreli lenfoma), B hücre kökenli NHL’dan biridir. 
• Tanı anında bir çok hastada tedavi başlanmadığı takdirde yaşam ölümle sonuçlanırken, 

az bir hasta stabil kalmaktadır. 
• Düşük tümör yükü olan (Lugano classification) ve düşük riskli olan küçük bir hasta 

grubu tedavisiz izlenebiliyor, splenektomi, veya KLL benzeri alkilleyici ajan kullanımı ile 
izlenebilmektedir----bu hastaları en baştan tespit etmek önemli.  





• Yapılan retrospektif analizlerde yeni tanı MCL hastaları arasında tedavisiz 
izlenen bir grup olsa da; çok-değişkenli analizde yaş, evre, WHO 
performans durumu, ekstranodal tutulum, LDH seviyesinin hangi 
hastaların stabil kalacağını tahmin edemediği gösterilmiştir.  

• MCL’da bazı patolojik özellikler progresyonu öngördürebilir: 
• Ki-67 indexi <30 olmasının, MIPI skorundan bağımsız olarak daha uzun 

PFS (progresyonsuz sağkalım), OS(genel sağkalım) ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir.

• SOX-11 pozitifliği (overexpresyonu, kötü prognozu gösterir)
• TP53 pozitifliği Yüksek ekspresyonu daha düşük genel sağkalım ile 

ilişkili bulunmuştur. 



Tanısal Testler (Mutlaka)
Immunhistokimyasal panel: CD20, CD3, CD5, siklinD1, CD10, CD21, CD23, BCL2, BCL6, TP53, Ki-67
Periferik kandan ve/ya biyopsi örneğinden flow sitometri ile hücre yüzey markerları: 
kappa/lambda, CD19, CD20, CD5, CD23, CD10
Tipik olarak CD5+,CD20+,CD43+, CD23+/-, siklin D1+,CD10-/+.  
TP53 sekanslaması agresif klinik gidiş beklenen tipik MCL hastalarında özellikle otolog KIT 
yapılacaksa önerilir. 
Tanısal Testler(Opsiyonel)
LEF1 Varyant SLL’den ayrımda, 
SOX-11 veya IGHV sekanslaması klinik indolen MCL saptanmasında, 
*indolen hastalık için tipik prezentasyon SOX 11 negatif, splenomegali, lenfositoz , düşük tümör 
yükü, Ki67 indexi<%10 
Karyotip veya FISH ile t(11;14), t(14;18), KLL panel
Periferik kandan ve/ya biyopsi örneğinden flow sitometri ile hücre yüzey markerları: CD200



Tedavi Öncesi Değerlendirme (Mutlaka)
Fizik muayene
Performans durumu 
B semptomları
CBC
Geniş metabolik panel
LDH 
PET/BT
Hepatit B durumu
Ekokardiyogram veya MUGA ile kardiyak ejeksiyon fraksiyonu değerlendirmesi
Gebelik durumu (Üreme çağında kadın hastada, radyoterapi veya kemoterapi planlanlanıyorsa)
Tedavi Öncesi Değerlendirme (Opsiyonel)
Endoskopi/Kolonoskopi
Kemik iliği incelemesi
Ürik asit
Beta 2-mikroglobulin
Hepatit C taraması
Lomber Ponksiyon (Blastik varyant veya SSS semptomu varsa)





Evre 1-2 Hastalık
Tutulu alan Radyoterapisi veya 
Kemoimmunoterapi+/- ISRT
ISRT Lokalize MCL hastalarında
British Colombia Cancer merkezi
26 hasta, retrospektif analiz 
• 12 Evre IA
• 14 Evre IIA
ISRT ve kemoterapi –17 hasta 
Kemoterapi--9 hasta 
Median takip süresi 72 ay(14-194)
PFS 2 ve 5 yıllık %65 ve %46.
OS 2 ve 5 yıllık %86 ve %70.
Sadece yaş ve RT kullanımı PFS’i
etkilediği gösterilmiş. 
RT grubu 5 yıllık PFS %68, RT almayan 
grup %11 (p=0.002)
Tüm grup OS (6 yıllık) %53 iken, RT 
grubu %71, RT almayan grup %25.











• Almanya, Fransa, Belçika, Polonyada 128 
hemato-onkolojik Kanser merkezi verileri

• RCHOP/RDHAP alterne
• 65 yaş ve altında Otolog KIT için uygun olan 

astalar 1:1 Randomize edilmiş.
• 6* RCHOP+ myeloablatif radioterapi ve 

OTOKIT(kontrol grup)
• 6*RCHOP/RDHAP alterne rejim+high dose

sitarabin içeren hazırlama rejimi ve OTOKIT 
(sitarabin grubu)

• Primer sonlanım noktası: time to treatment
failure



2004-2010 yılları 497 hasta
Median yaş 55(49-60)
234 kontrol-232 sitarabin grubu.
Median follow-up 6.1 yıldan sonra 
sitarabin grubunda belirgin uzun 
(9.1 yıl, %95 CI: 6.3-ulaşılamadı) TTF, 
kontrol (3.9 yıl, %95 CI:3.2-4.4) 



Bu çalışmadan sonra sitarabinin standart olarak 65 yaş altı hastalarda indüksiyon rejimine eklenmesi !!



Prospektif Faz II Trial
6-8* siklus yeni tanı MCL hastaları Rituksimab ve HyperCVAD/Rituksimab-yüksek doz Metotreksat Sitarabin
ile alterne edilmiş.
Yanıt oranları, FFS (failure free survival), overall survival oranları, toksisiteler karşılaştırılmış.









• 97 hasta, %97 yanıt, %87 tam yanıt veya uncorfirme CR.
• Median takip süresi 40 ay, 3-yıl FFS ve OS oranları %64 ve %82.
• 65 yaş ve altı hastalar için 3 yıllık FFS %73
• ToksistelerHematolojik
• 5 hasta akut toksisiteden ex
• 4 hasta tedavi ilişkili myelodisplazi/AML, 3 hasta MCL için remisyonda

iken ex. Tedavi ile ilişkili toplam 8 (%8) ex.
• Sonuçyeni tanı tedavi almamış MCL’da Rituksimab-hyperCVAD

alterne Rituksimab High doz Metotreksat Sitarabin efektif. 
• Toksisite beklenen sonuç, 65 yaşın üzeri için uygun bir rejim değildir.  



• Bendamustin Rituksimab (BR)’ı RCHOP ile karşılaştıran iki randomize çalışma 
• StiL trialbendamustine (90 mg/m2 days 1 and 2) plus rituximab (375 mg/m2 day 1) 28 günde bir 

*6/ R-CHOP*6 kür,
• 514 hasta (ileri evre follicular veya indolan lenfoma, %18 MCL
• BR daha iyi median PFS (69.5 vs 31.2 ay, HR 0.58, 95% CI 0.44-0.74) (bütün tipler için)
• Daha az grade 3 ve 4 nötropeni (%29 vs %69) daha az febril nötropeni (37 versus 50 percent)
• Median takip süresi 45 ay, OS’da her iki grup arasında fark yok. 
• Sekonder malignensi gelişimi iki grup arasında benzer (20 vs 23 hasta)







Faz 3 BRIGHT trial
447 daha önceden tedavi almamış, 74 hasta MCL
6* BR veya 6* RCHOP/RCVP ye randomizasyon
Minimum takip süresi 5 yıl (median 65 ay)(MCL için),





BR daha iyi PFS (HR 0.40; 95% CI 0.21-0.75), EFS (HR 0.35; 95% CI 0.16-
0.60), yanıt süresi (HR 0.47; 95% CI 0.24-0.91), CR oranı (%50 vs %27)
BR daha çok kusma ve ilaç hipersensitivitsi ile ilişkili, daha az periferik
nöropati, alopesi, parestezi ile ilişkili. 
Bendamustin-Rituksimab RCHOP’a noninferior!



VR-CAP versus R-CHOP’u karşılaştıran, Faz 3 etiketli çalışmanın sonuçları
Transplantasyon için uygun olmayan, yeni tanı MCL 
128 merkez, Asya, Avrupa, Amerikadan
Evre 2-4, ECOG performans durumu 2 ve daha az, OTOLOG KIT adayı olmayan 
hastalar 
6-8* VR-CAP veya 6-8* RCHOP’ a randomize edilmişler. 





• 487 hasta-140 VR-CAP-128 R-CHOP 
• Median takip süresi 82 ay (IQR 74·1–94·2) 
• Median overall survival VR-CAP grubunda belirgin olarak daha uzun. 

(90·7 ay [95% CI 71·4 to not estimable] vs 55·7 ay [47·2 to 68·9]; HR
0·66 [95% CI 0·51–0·85]; p=0·001). 

• Yan etki grade 4 akciğer adenokarsinoma e grade 4 gastrik kanser VR-
CAP grubunda, RCHOP grubunda da 1 vakada pnomoni saptandı.

• 103 (42%) of 243 patients in the VR-CAP group, and 138 (57%) of 244 
in the R-CHOP group died; the most common cause of death was 
progressive disease.



Sonuç olarak 

Evre 1-2Kemoimmunoterapi+ISRT?
Evre 3-4OTOLOG HSCT adayı olabilecek mi?

Nakile verilecekse NCCN agresif rejimler (R-HyperCvad/R-HD MTX-
Ara-c ??) (Kategori 2A)

Transplant uygun olmayan hastalarda Bendamustin-Rituksimab



TEŞEKKÜRLER
Mufide_okay@yahoo.com
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