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Vaka - Klinik ve 
Laboratuvar
• 29 y, erkek

• Şikayeti: 3 haftadır devam eden ateş yüksekliği olan HIV-pozitif hasta

• Özgeçmiş: 2 yıl önce VUR’ye bağlı KBY nedeniyle böbrek trasplantasyonu öyküsü mevcut.

• HAART tedavisine uyumlu, CD4>300 cell/mm3, düşük ancak saptanabilir viral yüke sahip 
(300kopya/ml)

• Görüntüleme: BT’de 170mm SMG, 14mm LAP, bilateral plevral eff, pulmoner konsolidasyon

• Serum EBV-DNA seviyeleri ölümden 2 gün önce 341176 kopya/ml olmuştur ve 5 gün önce 
5518 kopya/ml olmuştur.

• Pnömosistis, tüberküloz, CMV, HBV, HCV ve BK virüsü ve mikrobiyolojik incelemeleri 
negatifti.

• Hastanın durumu çoklu organ yetmezliği ile hızla bozuldu ve 2 hafta sonra öldü.



Vaka - Patolojik Bulgular
• Mortemde yaygın plevral efüzyonlar, yaygın lenfadenopati, masif splenomegali (1140 gr) ve hafif

hepatomegali vardı (1980 gr).

• Post-mortem histolojide geniş bir plazmasitoid ve immünoblastik hücre infiltrasyonu ile birlikte lenf
nodları, perinodal yağ, kalp, akciğer, karaciğer, dalak, native ve transplantasyon böbreklerinde
intravasküler ve intrasinüzoidal paterni içeren geniş bir infiltrasyon bulundu.

• İmmünohistokimyada, LCA ve MUM1 için pozitif, ancak CD20, CD79a, CD19, PAX5, CD2, CD3, CD5,
CD7, CD4, CD8, ALK, miyeloperoksidaz, CD138, kappa, lambda, IgM, IgD, CD34, CD117, CD30, EMA,
CD10, BCL6 ve TdT negatif olarak bulundu.

• Bununla birlikte, HHV8-LANA ve EBER İHK ile ve mRNA in-situ hibridizasyonunda PEL ile uyumlu
olarak güçlü bir pozitiflik vardı.

• IgH, IgK ve TCR için PCR postmortem dokudaki zayıf DNA kalitesine nedeniyle başarısız oldu.

• Lenf nodu kesitleri ayrıca Kaposi sarkomu olan bir alanda HHV8-LANA-pozitif vasoformatif ayrı bir
lezyon gösterdi.

• Ayrıca, hepatik sinüzoitler, dalak kırmızı pulpada, kemik iliğinde hemofagositik lenfohistiyositozis ile
uyumlu özellikler kaydedildi.



Primer Effüzyon Lenfoma
• Temelde vücut kavitesi lenfomalarına atfedilen PEL

agresif bir B-hücreli lenfoma alt tipidir.

• İlk olarak 1994’de kaposi sarkomu ile ilişkisi bildirilmiş
olan HHV8 virusu neden olur.

• PEL-HHV8 ilişkisi ilk kez 1995’de bildirilmiş ve 2001
yılında WHO tarasından ayrı bir alt tip olarak sınıflamaya
dahil edilmiştir.

OncoTargets and Therapy 2018:11 3747–3754 



PEL-Epidemiyoloji
• PEL nadirdir ve HIV ile ilişkili NHL'nin% 4'ünü ve HIV ile ilişkili olmayan

lenfomaların % 1'ini oluşturur.

• 6: 1'lik bir erkek egemenliği var.

• PEL tipik olarak, HIV ile enfekte olan veya solid organ nakli alıcıları,
sirozlu hastalar ve yaşlılarda, genellikle HHV8 endemik bölgelerde, diğer
bağışıklık sistemi baskılanmış durumları barındıran orta yaşlı hastalarda
ortaya çıkar.

• EBV ko-enfeksiyonu yaygın bir şekilde bulunur (PEL'in patogenezindeki
rolü açık olmamakla birlikte vakaların %60-90’ı).

• EBV-negatif PEL'ler tipik olarak HHV8-endemik bölgelerden gelen yaşlı
HIV-negatif hastalarda bulunur.

Leuk Lymphoma. 2012;53(12):2378–2382.
Hematol Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:103–108
Oncologist. 2007;12(5):569–576



PEL-Patogenezi
• HHV8; PEL, KS, Multicentric Castleman Disease varyantı, HHV8-pozitif DLBCL ve germinotropik lenfoproliferatif

hastalık dahil olmak üzere çeşitli maligniteler ile birlikte bulunur.

• HHV8, PEL’in onkojenezi ile universal olarak ilişkilidir, latent fazı sırasında B hücresini enfekte eder ve litik faz
sırasında replike olur.

• HHV8 enfeksiyonunun latent fazında, birçok onkogenik viral transkript eksprese edilir.

• Bunlar arasında latency-associated nuclear antigen (LANA), viral FLICE inhibitör protein (v-FLIP) ve viral siklin
(vCyclin) bulunur. Bunlar HHV8 ile ilişkili malignitelerin ilerlemesinde rol oynar.

• LANA virüsün latent fazını korur ve ayrıca hücre büyümesine ve hayatta kalmasına yol açan tümör süpresör
protein p53 ve retinoblastoma proteinini bastırır. Aynı zamanda NOTCH disregülasyonuna ve tümör
progresyonuna katkıda bulunur.

• vCyclin ve v-FLIP, sikline bağımlı kinaz 6 ve bir transkripsiyon faktörü olan NF-κB yolunun yapısal olarak aktive
edilmesi yoluyla tümör büyümesine katkıda bulunur, bu da tümör proliferasyonuna ve viral latansı korurken
apoptoz inhibisyonuna yol açar.

• HHV8 ek olarak PEL ile ilişkili efüzyonlarda yüksek bir konsantrasyonda bulunan ve vasküler geçirgenliği artıran
VEGF'yi indükleyen ve PEL ile ilişkili efüzyonların oluşumunu arttıran interlökin IL-6'yı üretir. Ek olarak vIL-6,
proapoptotik katepsin D'yi baskılayarak apoptozu önler.

• Viral yaşam döngüsünün latent fazı sırasında eksprese edilen diğer HHV8 genleri, tümör büyümesine yol açan,
hücre bağlama, proliferasyon, apoptoz, anjiyogenez, sitokin üretimi, B-hücresi proliferasyonu yoluyla onkojenezi
tetikler. HHV8'in litik ve üreme fazı, enfekte olmuş hücrenin parçalanmasını ve ölümüne yol açar, dolayısıyla
tümör büyümesini ve hücre mortalitesini arttırmak için latent fazda kalmak için hastalık ve virüsü besler.

Hematol Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:103–108
Nat Med. 2000;6(10):1121–1127
Nature. 1999; 402(6764):889–894
Pathogens. 2017;6(3):E34



PEL-Klinik
• Adından da anlaşılacağı gibi, PEL vücut boşluklarında (plevral boşluk,

peritoneal kavite, perikardiyum) malign lenfomatöz efüzyonlarla kendini
gösterir.

• PEL'deki klinik hastalık yeri ve efüzyonun miktarına bağlıdır.

• Yaygın klinik, nefes darlığı şikayeti olan ve plevral efüzyonun eşlik ettiği
bağışıklığı baskılanmış erkektir.

• Asit ve perikardiyal sıvının klinik bulguları yanında B-semptomlarıda kliniğe
eşlik edebilir.

• Nadiren, ekstrakavitatif bir kitle ile de başvurabilir.

• Kaviter boşluklar, bölgesel lenf düğümleri, kemik iliği, deri, merkezi sinir
sistemi ve gastrointestinal sisteme komşu olan organlar sıklıkla tutulur.

Hum Pathol. 1999;30(8):981–984
J Cutan Pathol. 2014;41(9):745–753
J Clin Pathol. 2006; 59(11):1221–1222
Postgrad Med. 2017;129(3):402–407



PEL-Tanı



PEL-Genetik ve Köken
• Gen ekspresyon profili hastalık kökeninin post-germinal merkez late-differansiye B-

hücrelerine bağlı ve olası plazmablastik olduğunu ortaya koymaktadır.

• Ağır immünoglobulin geninin klonal yeniden düzenlenmesi saptanırken, B-hücresi kökenini
gösteren tekrarlayan bir sitogenetik anormallik veya PEL'e özgü sürücü mutasyonu
saptanmamıştır.

• Tipik NHL ile ilişkili yeniden düzenlemeler veya BCL2, c-Myc ve TP53 mutasyonları PEL'de
tanımlanmamıştır.

• Ancak PEL'de BCL6 mutasyonlarının yüksek bir sıklığını bulmuştur.

• Ek olarak, trizomi 12, trizomi 7 ve 1q21-25 bantlarının anormalliklerinin sık görülmektedir.

• Ayrıca IRAK1 MYD88 ile birlikte HHV8’i yeniden aktive eder ve uzun sure hayatta kalmasına
yol açar.

• Fosforillenmiş IRAK1 PEL’de önemli bir mutasyondur ancak unutulmamalıdır ki IRAK! Kaposi
Sarkomunun da önemli bir sürücü mutasyonudur.

Cancer. 2007;111(4):224–233

Blood. 2003;101(10):4115–4121 

Proc Natl Acad Sci U S A  2014;111(44):E4762 E4768 



PEL-Evreleme
• Lugano Evrelemesine göre plevral effüzyonun evre 4

hastalığa işaret etmesi nedeni ile neredeyse tüm hastalar
tanıda ileri evre hastalıktır.

• Evreleme PET/CT, KİB ve LP’nin de dahil edildiği bir
sistemle diğer NHL görüntüleme yöntemleri ile
değerlenirilir

J Clin Oncol. 2014; 32(27):3059–3068.



PEL-Prognoz
• PEL genellikle tedavi yanıtının iyi olmaması nedeni ile kötü prognozlu

olarak değerlendirilir.

• Bazı faktörler prognozun potansiyel belirteçleri olarak
değerlendirilmiştir. PEL'li 28 HIV-pozitif hastanın retrospektif bir
çalışmasında, PEL teşhisi öncesinde, düşük performans durumu ve
kombine antiretroviral tedavinin (c-ART) yokluğunu kötü sağkalım
belirleyicisi tanımlanmıştır.

• PEL'li 104 hastanın analizinde ise etkilenen boşlukların sayısı ve yerinin
prognozda rol oynadığı gösterilmiştir.

• Spesifik olarak, birden fazla vücut boşluğunun tutulumu, sadece bir
kaviteye sahip olan hastalarda 18 aya kıyasla 4 aylık OS ile daha
kötü prognoz göstermiştir.

J Clin Oncol. 2005;23(19):4372–4380.



PEL-Tedavi
• Düşük PEL insidansı göz önüne alındığında, tedavi ve

yönetim kararlarına rehberlik edecek geniş ölçekli
randomize çalışmalar bulunmamaktadır.

• Kanıtların çoğu retrospektif çalışmalara, vaka raporlarına
ve preklinik verilere dayanmaktadır.



PEL-Frontline Tedavi
• Kemoterapi geleneksel olarak iyi bir performans statüsü

olan ve önemli bir komorbiditesi olmayan hastalar için
tedavinin temel taşını olmuşmaktadır.

• Bununla birlikte, optimal bir rejim mevcut değildir.

• PEL'in çoğunluğu HIV enfeksiyonu ortamında teşhis
edildiği için, yönetimine yaklaşım da HIV durumuna
dayanmaktadır.



PEL-Kemoterapi
• PEL'in ön tedavisi için evrensel olarak kabul edilen bir standart

rejim olmamasına rağmen, tipik olarak agresif lenfoma rejimi
kullanılır. DA-EPOCH veya CHOP en iyi bilinen seçeneklerdir.

• PEL için DA-EPOCH kullanımı yeni tanı almış AIDS'e bağlı agresif B-hücresi
lenfoması olan 39 hastada Ulusal Kanser Enstitüsünde yapılan bir çalışmada %87'lik
bir ORR sağlamış ve bunların% 74'ü CR idi. 52 ayda PFS ve OS sırasıyla %92 ve
%60. Tedavide grade 3 veya 4 nötropeni, anemi ve trombositopeni sırası ile %30,17
ve 21 gözlendi ancak iyi tolere edildi. ortalama 14 ay süren 4 siklus uygulandı.

• CHOP retrospektif verilerinde ise CR, OS ve PFS oranları belirgin daha düşük izlendi

• PEL’de CD20 pozitiftir ancak bu hastalara R eklendiği zaman
OS değerleri 6 aydan 20 aya kadar çıktığı gözlenmiştir.

Blood. 2003;101(12):4653–4659



PEL-cART
• Anti-retroviral tedavi (ART), HIV ortamında lenfoproliferatif maligniteli hastalarda

yönetimin önemli bir bileşenidir.

• PEL tanılı HIV hastalarında retrospektif çalışmalarda kötü performans durumu ve tedavi
edilmemiş HIV enfeksiyonu daha kısa OS ile ilişkili saptandı.

• Benzer şekilde, ART'siz CHOP benzeri bir rejimle tedavi edilen hastalarda CR elde
edilemediği ve OS’nin 3 aydan kısa olduğu gösterildi.

• Sadece cART ile 14 aya kadar CR’da kalan vakalar bildirilmiştir.

• Hangi ilaçlar?

• Azidotimidin’in HHV8+ vakalarda proliferasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir.

• Bir proteaz inhibitörü olan Lopinavir’in preklinik çalışmalarda Nf-KB’yi inhibe ederek apoptozu indüklediği
gösterilmiştir.

• Tedavinin temelinde bir HIV enfeksiyonu uzmanı konulması şarttır.
J Clin Oncol. 2003;21(21):39Clin
Lymphoma Myeloma Leuk. 2016; 16(6):311–321 48–3954

Am J Hematol. 2003;73(3):143–148

PLoS Pathog. 2016;12(11):e10



PEL-Relaps Refrakter Hastalık

• Performans en önemli tedavi seçeneği belirleyicisidir

• RT

• HKN

• hedefe yönelik tedaviler



PEL-HKN
• OHKN vaka bazlı denemeler mevcut

• Rezidü hastalık ile nakile gidilen vakalarda yüksek başarısızlık mevcut

• Bilinen en iyi yanıt İCE kurtarma rejimi sonrası tam yanıtla nakil yapılan bir vaka
12 ay remisyonda kaldı.

• AHKN hastaların HIV+ olması nedeni ile büyük endişeler
barındırmaktadır.

• Brayn ve arkadaşlarının yaptığı vaka 31 ay CR ile bu hastalar için umut vaad
edici görünmektedir.

AIDS Patient Care STDs. 2004;18(2):67–73
Int J Hematol. 2006;83(4):328–330.

Biol Blood Marrow Transplant. 2008;14(5):601–602



PEL-Target
• Proteazom inh:

• Viral replikasyon için gerekli olan proteazomal aktivitenin inhibisyonunun preklinik çalışmalarla
etkinliği gösterilmiştir. PEG-lipozomal doxo, rituksimab ve bortezomib kombinasyonun
uygulandığı CD20+ küçük bir vaka serisinde en az 2 yıl CR elde edildiği gösterildi.

• Bir hücre kültürü modelinde bortezomib ve vorinostat kombinasyonunun sinerjistik etki yarattığı
gösterildi.

• Brentuksimab Vedotin:

• PEL’de klinik çalışması olmamakla birlikte hücre kültürlerinde intracelluler uygulamalarının
apoptozu indüklediği gösterilmiştir.

• Rapamisin, Bevacizumab, Tocilizumab, Lenalidomid, Arsenik Trioksit
diğer klinik çalışmaları devam eden ilaçlardır.

Ann Oncol. 2006;17(12):1849–1850

Clin Lymphoma Myeloma. 2008;8(5):300–304

Seattle Genetics. http:// www.seattlegenetics.com/products/adcetris-us. Accessed February 24, 2018



PEL-Başka
. 45y, erkek
. 3 yıl önce soliter varyant PEL
. DaEPOCH
. Brentuximab vedotin,
oksaliplatin ve gemsitabin
. Ardından ifosfamid,
siklofosfamid ve etoposide
. RIC-AHKN (PFS?)
. Son Relapsta tek ajan
Daratumumab 16mg/kg
haftalık uygulamada 3. ayda
CR (PFS? OS?)



VAKA-SONUÇ
• Bu PEL vakası, kendine özgü büyüme paterni nedeniyle dikkat çekicidir.

• MUM1 pozitifliğinin varlığı, genetik belirteçlerin yokluğu ve HHV8-LANA ve EBER için
çift pozitifliği PEL'in ayırt edici özellikleridir.

• CD30 negatifliği olağan dışıdır ancak bu tanıyı olumsuz yönde etkilemez.

• PEL, tipik solid varyantın tanımlanmış olmasına rağmen tipik bir seröz effüzyon sunar.

• PEL tarafından çoklu organların geniş intravasküler tutulumu daha önce bildirilmiştir.

• İntravasküler büyük B hücreli lenfoma ayırıcı tanısı B hücre belirteçleri için olumsuzluk
ile dışlanabilir.

• İntravasküler büyüme ile birlikte nadiren lenf nodları ve subkutan dokularla sınırlı PEL
vakaları bildirilmiştir.



İntravasküler Büyük B-Hücreli Lenfoma

• 30 yıl önce tanımlanan İVBBHL, farklı büyüklükteki damar
lümenlerinin büyük B-hücre hücrelerince infiltrasyonu ile
karakterizedir.

• Ancak ne kadar iyi tanımlanmış gibi görünsede hala pek
çok belirsiz nokta vardır.

• Neoplastik lenfositlerin lokalizasyonunun temel özelliği
damar içinde olmasıdır. Ancak dikkatli bir morfolojik
incelemeye rağmen çoğu hastada (vakaların% 90-95'inde)
rutin incelemelerde IVLBCL hücrelerinin varlığı ortaya
konamaz. N Engl J Med. 1986;314(15):943-948.

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4
th 

edition). IARC: Lyon 2017: 317-318 

J Clin Oncol. 2007;25(21):3168-3173.



İVBBHL- Histopatolojik özellikler

• Neoplastik hücrelerde çekirdek/sitoplazma oranı artmıştır.

• Çekirdek genellikle düzenlidir.

• Çekirdekçik genellikle tek ve belirgindir. Bu nedenle İVBBHL, anaplastik 
morfolojiye sahip nadir formlar dahil olmak üzere, sentroblastlardan, immünoblast 
ve plazablastlara kadar değişen bir morfolojik spektrumu göstermektedir.

• Kan damarı lümeni kesinlikle hastalık taşır, fakat aynı zamanda mitotik figürler ve 
Ki-67 immün boyaması ile aktif replikasyon gösterir.

• "Diskozivite" paterninde, İVBBHL hücreleri sıklıkla kan damarlarının merkezi kısmı 
içinde bulunur ve serbest yüzen bir görünüm sergiler. 

• "Kohezif" paternde ise neoplastik hücreler lümeni hemen hemen tamamen 
doldurur ve vasküler yapıyı değerlendirilmesi zor hale getirir.

Mod Pathol. 2009;22(5):618-626.

Am J Surg Pathol. 2014;38(3):426-432.

Hum Pathol. 2000;31(2):220-226.



İVBBHL - İmmünfenotip

• İVBBHL olgun periferal B-hücrelerinin immünofenotipini gösterir.

• CD20 pozitifliği şu an için kritik bir kuraldır.

• Batı ülkelerinde ve Japonya'da CD10 ve bcl-6 pozitifliği sırasıyla %13-22 ve %22-
26 oranında bulunmuştur.

• Hans algoritmasına göre bu vakaların %75’i Irf4 / Mum1 ekspresyonu ile germinal 
merkez dışı bir fenotipi göstermektedir.

• CD5 DLBCL vakalarının yaklaşık% 5'inde saptanırken, İVBBHL'li vakaların %22-
38'inde bildirilmiştir.

• Ayrıca, CD5, yaklaşık% 20'si IVLBCL hastalarında bcl-6 ile birlikte eksprese edilir.

• Nadirde olsa vakalarda DBBHL süperpozisyonu göz ardı edilmemelidir.

Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(3):3339-3343.

Br J Haematol. 2000;111(3):826-834. 



İVBBHL - Moleküler Biyoloji ve Sitogenetik

• Southern blot ve pcr ile İVBBHL’da ki klonal rearanjmanlar 
ortaya konmuştur.

• VH3 ailesinin kullanılarak bakılan somatik hiper mutasyonlarda 
Ig ağır zincir klonal rearanjmanı yaygın olarak gösterilmiştir.

• NGS ile MYD88-L265P ve CD79b-Y196 mutasyonlarının 
sırasıyla %44 ve%26'sında meydana geldiği gösterilmiştir.

• Bu lenfomaların primer olarak germinal merkez dışı olması 
genel olarak İVBBHL’de bulunmayan BCL2 yeniden 
düzenlemesi ile doğrulanmıştır.

• Double-hit vakalarla ilgili şuana kadar bir kanıt ortaya 
konamamıştır. Mod Pathol. 1994;7(5):593-598.

Virchows Arch. 2001;439(4):540-546. 

   



İVBBHL - Klinik

Klasik varyant

• Mediyan yaş 70 (34-90)

• Cinsiyet farkı yok

• Klinik spektrum heterojendir, tutulu organ bulgularından organ yetmezliklerine kadar.

• B- semptomları sıklıkla vardır.

• Klinik bozulma hızlı olur.

• Meme altı bolgesindeki ciltte “peau d’orange” denilen mor plaklar ve selülit görülebilir.

• Sensori-motor nöropati görülebilir.

• Nörofibromatozis sıklıkla relaps vakalarda karşımıza çıkar.

Hematol Oncol. 2006;24(3):105-112. 



İVBBHL - Klinik

Kutanöz varyant
• Tüm vakaların %25’ini oluşturur.

• Mediyan yaş 59’dur.

• Ciltte tekli veya çoklu tutulum paterni gösterebilir.

• Nerdeyse tüm vakalar performansı iyi, normal kan sayımı 
olan kadınlardır.

• Sistemik bulgular vakaların %30’dan azında görülür.

• Klasik varyanta göre prognozları daha iyidir. (3 yıllık sağkalım 
%56’ya %26)

Br J Haematol. 2004;127(2):173-183.



İVBBHL - Klinik

Hemofagositik sendrom ilişkili varyant
• Hemofagositoz klasik ve kutanöz varyatta 

gösterilememiştir.

• Kemik iliği tutulumu, ateş, trombositopeni, hepato-
splenomegali vakaların neredeyse tamamında vardır.

• Yaymada malign olmayan hemofagositik histiyositlerin 
gösterilmesi ile tanı konur.

• Kötü prognozludur (mediyan sağkalım 2-8 ay)

• Vakaların neredeyse tamamı Asya’dan bildirilmiştir.

J Clin Oncol. 2007;25(21):3168-3173.

Br J Haematol. 2000;111(3):826-834.



İVBBHL - Tanısal Değerlendirme

• Tanıda en önemli basamak nörolojik ve cilt bulgular ile tanıdan 
şüphelenmek ve patoloğu yönlendirmekle başlar.

• Rutin hematolojik, biyokimyasal değerlendirmeler

• CR, MRI, PET/CT, KİB, KİAS kullanılmalıdır.

• Nedeni bilinmeyen ateş durumlarında vaskülaritesi yüksek olan 
adipoz doku biyopsileri ile rastgele yapılan trans bronşial ve GİS 
biyopsileri tanıya ulaşmada yardımcı olabilir.

• Diğer B ve T hücreli lenfomalara hemofagositik sendrom eşlik 
edebilir, ancak sadece IVBBHL neoplastik lenfositler damar 
lümenine kolonize eder.



İVBBHL - Evreleme

• Güncel klinik uygulamada etkin bir evreleme yöntemi 
yoktur.

• Ann-Arbor’a göre izole kutanöz tutulumlar evre 1E’dir (tüm 
kutanöz vakaların %40’ı). Otopsi serilerine bakınca 
neredeyse diğer tüm guruplar evre 4E’dir.



İVBBHL - Tedavi

• Nadir görülmesi ve prospektif çalışma olmaması nedeni ile kesin bir tedavi önerisi yoktur.

• DBBHL benzeri yaklaşımlar (CHOP) genel olarak 3 yıllık %33 OS, %50 ORR sağlamaktadır, ancak 
hemofagositik varyantta yanıt oranları çok kötüdür.

• Tedaviye R- eklenmesi CR oranını %88’e çıkarmıştır ve 3 yıllık ORR %91, OS %81 olarak bulunmuştur.

• Performansı düşük hastalarda R monoterapisi kullanılan vakalar bildirilmiştir.

• Performansı düşük izole cilt tutulumu olan vakalarda RT’nin kullanılabileceği vaka bazlı olarak 
söylenmiştir, ancak bunun dışındaki vakalarda palyatiftir.

• MSS profilaksi tedavinin bir parçası olmalıdır (en iyi yanıtlar R-CHOP’a eklenmiş ydMTX).

• OKHN tartışmalıdır.

• Retrospektif bir çalışmada frontline OHKN sonuçlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir.

• Yeni ajanlarla ilgili bilgi sınırlıdır ancak tümör dokusunu yüksek PD-L1 ekspresyonu göstermesi bu 
hedefe yönelik tedavinin sonuçları umut vaad etmektedir.

Ann Oncol. 2004;15(8):1215-1221.

Br J Haematol. 2008;143(2):253-257.

J Clin Oncol. 2008;26(31):5134-5136.
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