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“Hematolojide Yeni Tedaviler: Nereye Doğru Gidiyoruz?” 

• 1990’ların başında FDA’in yeni ilaç onaylarının sadece 

%5’i  hedefe yönelik ilaçlardan oluşuyordu. 20 yıl sonra bu 

sayı yeni onaylananların %25’ine ulaştı. 2013’de ise yeni 

onaylı ilaçların %45’i hedefe yönelik ilaçlardı.  

 

• FDA’nın önemli buluş (breakthrough) sınıfına aldığı yeni 

bileşiklerin %80’i hedefe yönelik ilaçlardır 

 

. 

 

 



Hedefe Yönelik Tedavi 

Karsinogenezden sorumlu spesifik moleküler lezyonlara 

yönelik tedavi 

     Örnekler: 

• Tirozin kinaz yolu (bcr-abl, PDGF, BTK) 

• Proteozomal yolaklar 

• Yaşam sinyal yolakları (MCL1, BCL2) 

• Heat shock proteinleri 

• İmmunolojik aktivasyon/tolerans (anti –PD1) 
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Imatinib Mesylate 

Goldman JM, Melo JV. N Engl J Med. 344:1084-1086. 

Bcr/abl TK 

PDGF 

C-kit 
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Ref:  Adapted from Turkish MoH-Health Statistics Yearbook 2011 

Yıllar içinde ilaç tüketiminde değişiklik 



  KLL  

CD19/20 + hücrelerde CD5 ve CD23 ekspresyonu 

PK >5000 lenfosit (olgun görünümde) 

Lenf nodu Bx: SLL 



KLL medyan yaş: 72 

  Ko-morbidite oranı yaşla birlikte artar  

1. Ries LAG, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2005 

Available at: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2005/ accessed February 2009  

2. Yancik R, Cancer 1997; 80:1273–1283 

Age at CLL 
diagnosis 
(years)  

Patients1 
(%) 

Mean co-
morbidities2 
(all cancer 
types, n) 

≤ 54 11 n/a 

55–64 19 2.9 

65–74 27 3.6 

75+ 43 4.2 

Mean no. of co-morbidities 

2.9 

3.6 

4.2 

n/a 



CLL-SEER data 

cancer incidence and survival data from population-based 

cancer registries covering approximately 28 percent of the 

U.S. population 



BINET SINIFLAMASI 



TEDAVİ ENDİKASYONLARI 



 



Complete Remission in CLL (NCI criteria) 

    

    Requires all of the following to be present for two or more 
months: 

 

• Absence of symptoms attributable to CLL  

• Normal findings on physical examination  

• Absolute lymphocyte count <4000/microL  

• Absolute neutrophil count >1500/microL  

• Platelet count >100,000/microL  

• Hemoglobin concentration >11 g/dL (untransfused)  

• Bone marrow lymphocytosis <30 percent  

• No nodules (lymphoid aggregates) on bone marrow biopsy  
 
Cheson BD et al . Blood 1996; 87:4990 





KLL: Prognostik faktörler 



KLL: Prognostik faktörler 



Keating et al, Leuk Lymph 2002 
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 Total Died Subgroup 

 609 129 Initial diagnosis 

 327 167 1st therapy 

 794 548 1st fludarabine salvage 

 233 158 fludarabine refractory 

Failed fludarabine 

Failed alkylating agents 

Konvansiyonel Tedaviye Refrakter KLL’de Prognoz 

Even worse if failed 

also alemtuzumab 

(Tam el al Leuk 

Lymph 2007, 

Eketorp et al Leuk 

Lymph 2014) 



FCR YANIT SÜRESİ ve PROGNOZ  

2.sıra tedavi  uygulanan hastalar 
için son yıllara kadar prognoz 
olumlu şekilde değişmemiştir.  

 

daha önce FCR almış ve ilk 3 yıl 
içinde nüks gösteren hastalar 
konvansiyonel rejimler ile tedavi 
edildiklerinde sağkalımları  
aldıkları rejimin ne olduğuna 
bakmaksızın kısa bir sağkalım 
periyoduna sahip olmaktadırlar  

 

 

                                   
Tam CS et al Blood. 2014;124: 3059-3064. 

 



YÜKSEK RİSK KLL TANIMI 

 

 

• 17p- 

• Pürin Analog Refrakter 

• Doz yoğun tedaviden sonra iki yıl içinde nüks 

 



FCR 

• İmmünglobulin ağır zincir variable gen (IGHV) 
mutasyonu taşıyanlar dahil  ve del 17p ve 11q 
taşıyanlar hariç olmak üzere düşük risk hastaların 
ortalama %60’ı, 10 yıllık takipte remisyonda 
kalacaktır. 

 

• IGHV mutasyonlu ve MRD negatif hastalarda 
progresyonsuz sağ kalım 13 yılda % 80’dir 

 

 

Thompson PA, Blood 2015 



 FCR toksisitesi olan bir rejimdir 

Hallek MH, et al. Lancet 2010 Oct 2;376(9747):1164-7 



FCR’a alternatif tedavi? 





FCR VS BR (CLL10): Yan Etkiler 

Adverse event FCR 

(% of pt) 

BR 

(% of pt) 

p value 

 All Infections  39.1 26.8 <0.001 

Infections during therapy 

only  

22.6 17.3 0.1 

Infections during first  

5 months after therapy 

11.8 3.6 <0.001 

All infections  
in patients ≤ 65years 

35.2 27.5 0.1 

All infections  
in patients > 65years 

47.7 20.6 <0.001 

Eichhorst et al. ASH 2014: abstract 19 (oral 

presentation) 

Eichhorst et al. Lancet Oncol 2016;S1470-

2045(16)30051-1 



 

 

R-benda:   >65 formda hastalar 

R-FC:         <65 yaş formda hastalar 

 



B hücre reseptörü ve sinyal yolaklarının önemi  

•  B hücre reseptörü (B-cell receptor /BCR) tüm B hücrelerinde 

bulunur ve 2 ana fonksiyonu vardır:  

 Yabancı antijenleri tanımak  

 B hücrelerinin matürasyonu, sağkalımı, proliferasyonu ve 
immün yanıta katılımı için klonal seleksiyonda sinyalizasyon 
yolaklarını başlatmak  

 

• BCR sinyalizasyonu, PI3Kδ, BTK, Syk, Lyn, and ZAP70 gibi 
proteinler aracılığı ile iletilir 



B hücre reseptörü 

• antijen-specific surface immunoglobulin (sIg) ve the Ig-α/Ig-ß 
hetero-dimerlerden  (CD79A, CD79B) oluşan multimerik bir 
komplekstir 

 



BCR SİNYAL YOLAĞI 



• B hücre reseptör (BHR) sinyal yolağı mikro çevre etkileşimi ile 
KLL patogenezinde önemli rol oynamaktadır 

 

• BHR’ünün IgVH (immün globülin ağır zincir değişken bölge 
geni) mutasyonlarının prognostik değeri tanımlanmış 

 

• Bu yolağın kendi kendine aktivitesinin sebepleri? antijenik 
uyarım teorisi? yolağı aktive eden evrensel bir antijen, patojen 
veya süperantijen tespit edilememiştir  



Mutasyonlu ve mutasyonsuz IgVH  





 

• Bruton Tirozin Kinaz (BTK) inhibitörüdür ve 

oral olarak uygulanır 

• Oldukça güçlü BTK inhibisyonu (sistein 481 

kovalent) yapar 

• Malign B hücrelerinde: 

– Proliferasyonu, adhezyonu, yerleşmeyi 

inhibe eder, 

– Apoptozu indükler.  

• T veya NK hücreleri üzerinde sitotoksik 

etkisi yoktur 

 

İbrutinib: Bruton Tirozin Kinaz (BTK) 

İnhibitörü 

Pan Z, et al. ChemMedChem 2007;2:58-61.  







Ibrutinib, Bcr sinyal yolağında Btk inhibisyonu ile 
anti neoplastik etkisini gösterir 





Lenfositoz 
• İbrutinib tedavisiyle, çoğunlukla lenfadenopati azalmasıyla parelel olan lenfosit 

sayısında geri dönüşümlü artış gözlenmiştir (başlangıca göre ≥ %50 ve 5000/mcL 
mutlak sayı üzerinde artış) 

• CLL/SLL: çoğu hastada gözlenmiştir (%75.2)  

• Lenfositoz tipik olarak ibrutinib tedavisinin ilk birkaç haftasında meydana gelir 
(medyan süre 1.1 hafta) ve tipik olarak medyan iyileşme süresi MCL hastalarında 8.0 
hafta ve CLL/SLL hastalarında 18.7 haftadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before 4 Wks 

Images provided by Susan M. O’Brien, MD. 



İbrutinib-lenfositoz ilişkisi 



Endikasyon 

• Ibrutinib, Monoterapi 420 
mg/gün (140mgx3kapsül)  

• KLL’de FDA1 onayını 12 Şubat 
2014, EC onayını2 da, 17 Ekim 
2014 tarihinde almıştır. 

1.http://www.fda.gov/ 
2.http://ir.pharmacyclics.com/releasedetail.cfm?releaseid=876757 



Ibrutinib Endikasyon Bilgisi 

CLL 

Chronic lymphocytic 
leukemia (CLL)/Small 

lymphocytic lymphoma 
(SLL) 

& CLL/SLL with 17p 
deletion. 

IMBRUVICA is 
indicated for the 

treatment of adult 
patients with chronic 

lymphocytic 
leukaemia 

(CLL) who have 
received at least one 
prior therapy, or in 

first line in the 
presence of 17p 

deletion or 
TP53 mutation in 

patients unsuitable for 
chemo-

immunotherapy. 

IMBRUVICA,   
70 yaş üzeri olup CIRS* > 6 olması nedeniyle kemo-

immünterapiye uygun olmayan del 17p/TP53 
mutasyonu pozitif olan kronik lenfositik lösemi (KLL) 

olgularının ilk basamak tedavisinde,  
70 yaş ve üzeri veya CIRS > 6 olması nedeniyle 
kemoterapiye uygun olmayan ve ilk basamak 
tedaviye yanıtsız/nüks KLL hastalarında ikinci 

basamak tedavide,  
CIRS ≤ 6 olup kemo-immünterapiye uygun olan ve 
del 17p/TP53 pozitif KLL olgularında ilk basamak 
tedavi sonrası yanıtsızlık/nüks durumunda ikinci 

basamak tedavide endikedir.  
CIRS < 6 olup kemo-immünterapiye uygun olan KLL 

hastalarında iki seri tedaviye rağmen yanıtsızlık/nüks 
durumunda üçüncü basamak tedavide endikedir.  

MCL 

IMBRUVICA is indicated 
for treatment of 

Mantle cell lymphoma 
(MCL) who have 

received at least one 
prior therapy 

IMBRUVICA is 
indicated for the 

treatment of adult 
patients with relapsed 
or refractory mantle 

cell lymphoma (MCL). 

IMBRUVICA, en az 3 kür rituksimab ve alkilleyici 
ajan kombinasyonu sonrası nüks eden veya 

dirençli olan veya otolog kök hücre nakli sonrası 
nüks eden mantle hücreli lenfomada (MHL) 

endikedir.  
 

WM 
Waldenström’s 

macroglobulinemia 
(WM)  

Waldenström’s 
macroglobulinemia 

(WM)  
--- 



KLL’ de Imbruvica’nın onaylı  
endikasyonları 

Imbruvica KLL 
endikasyonlar 

Koşullar 

1.Sıra tedavide 
(Del 17p/TP53 
mutasyonlu) 

≥70 yaş olup CIRS >6 olan 

2.Sıra tedavide 
(ilk basamak tedavi 

sonucu  
RR KLL hastaları) 

CIRS ≤ 6 olan del17p /TP53 
mutasyonlu 

≥70 yaş veya CIRS >6 olan 

≥ 3 Sıra tedavide 
(2 seri tedavi sonucu 

RR KLL) 
RR KLL hastaları 

*CIRS: Cumulative Illness Rating Scale;  RR KLL: Relaps Refrakter Kronik Lenfositik 
Lösemi 

 
Imbruvica Kısa ürün bilgisi, 9.9.2016 



Monoklonal Antikorlar için Uluslararası Tescilli olmayan İlaç 
İsimleri (Non proprietary drug names -INNs) 

1990’da «mab» eki monoklonal antikorlar için kök olarak kabul 
edilmiştir 

1997’de antikor kaynağını belirtmek için sub kökler geliştirilmiştir 

 



Kimerik Antikorlar 
-ximab 

Humanize antikorlar 
-zumab 

 

                                                                            Complementarity determining regions (CDR) 
 
 

Variable bölgelerin sekans analizi: <%85 –ximab, ≥ %85 –zumab veya -umab 





CD 20 Ekspresyonu 



CD20 yi hedefleyen antikorların epitop etkileşimleri 



Anti-CD20 monoklonal antikorların 
etkileri 

 



Chemoimmunotherapy improves outcomes in patients not fit for 
FCR 

Hillmen et al. Lancet. 2015;385(9980):1873-83 

CLB 

mPFS:13.1 months 

(95% CI: 10.6,13.8) 

Ofatumumab + CLB 

mPFS: 22.4 months 

(95% CI: 19.0,25.2) 

HR 0.57, p<0.001 

Median follow-up: 28.9 months 
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   R-KLORAMBUSİL 

          N= 100 , medyan yaş: 70, un-fit 
          ORR: %84, CR: %10  (IgVH mut olanlarda CR ve PR oranları yüksek) 
          Medyan 30 ay izlem sonunda:  
                                    PFS: 23.5 ay 
                                    OS: ulaşılamamış. 
 

İYİ TOLERE EDİLEBİLEN ETKİN BİR TEDAVİ OLUP R-FC İÇİN UYGUN OLMAYAN UN-FIT 
OLGULARDA BİR SEÇENEK OLABİLİR 





 

CLL11: IRR 

Goede V, et al. N Engl J Med. 2014 Mar 20;370(12):1101-10 





Premedikasyon-prospektüs bilgisi 

 

Ne zaman? 
Birinci siklus 1 ve 2. günlerde tam premedikasyon 

Bir önceki infüzyonda grade 2-3 infüzyon ilişkili reaksiyon olduysa veya bir 
sonraki tedaviden önce lenfosit sayımı ≥ 25.000/mm3 ise tam 
premedikasyon 

Diğer sikluslarda ve hastalarda sadece asetaminofen ve anti histaminik 



YENİ JENERASYON 

BCL-2 İNHİBİTÖRLERİ: 

ABT-199 (Venatoclax) 

 




