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ÖZ 

Amaç: Bu çalışma, kronik lenfositik lösemi/ küçük lenfositik lenfomada (CLL/SLL) hızlı progresyon ve agresif 
gidişle ilişkileri belirlenen zeta associated protein-70 (ZAP-70) ve CD38 proteinleri ile apopitozisi indükleyen ve 
kötü prognostik indikatör olduğuna ilişkin kuşkular bulunan Fas ve bunun ligandı olan Fas ligand (FasL) 
arasındaki olası ilişkileri değerlendirmek ve bunların ekspresyonunun kemik iliği tutulum paternleri ile bağlantısı 
olup olmadığını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.    

Gereç ve Yöntem: Sekiz yıllık süre içinde kemik iliği biyopsisinde CLL/SLL tanısı konan ve tanıları akım 
sitometriyle doğrulanan 50 olgunun kemik iliği biyopsi materyallerinin parafin bloklarından elde edilen kesitlere 
avidin-biotin peroksidaz yöntemiyle ZAP-70, CD38, Fas ve FasL antikorları uygulanmıştır. Tümör hücrelerinin her 
bir antikorla boyanma oranları çift-kör semi-kantitatif bir yöntemle saptanarak birbirleriyle karşılaştırılmış; her bir 
antikor ise kendi içinde kemik iliği tutulum paternleri (diffüz, interstisiyel, noduler) açısından değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hızlı ilerleyen klinik özellikler ve erken tedavi gerektiren agresif seyirli hastalığın (lenfositoz, 
splenomegali, anemi, trombositopeni) belirleyicisi oldukları yaygın olarak kabul edilen ZAP-70 ve CD38’in tümör 
hücrelerince ekspresyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir paralellik (P=0.002) bulunmuş; benzer bir 
paralellik bu iki belirleyici ile FasL arasında da saptanmıştır (sırasıyla P=0.023 ve P=0.021). Fas ekspresyonu ile 
diğer üç belirleyici arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. CLL/SLL kemik iliği tutulum paternleri açısından ise, 
ZAP-70 ekspresyonunun diffüz tutulumda interstisiyel ve noduler tutuluma göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
fazla olduğu saptanmıştır (sırasıyla P=0.029 ve P=0.037). Diğer belirleyicilerle, kemik iliği tutulum paterni ile 
boyanma oranı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. 

Sonuç: CLL/SLL’de ZAP-70 ve CD38 ekpresyonlarının kötü prognostik belirleyiciler oldukları kabul edilmek 
kaydıyla, artmış FasL ekpresyonunun da ek bir negatif prognostik parametre olarak kullanılabileceği ve kemik 
iliğinde diffüz CLL/SLL infiltrasyonunun kötü prognoz belirtisi olarak dikkate alınmaya devam edilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
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SUMMARY 

Introduction: This study is planned to evaluate the possible relationship between zeta associated protein-70 
(ZAP-70) and CD38 proteins, those which are concerned with rapid progression and agressive clinical course in 
chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL); and Fas and its ligand Fas ligand (FasL), 
which induct apoptosis and are suspected to be poor prognostic indicators in that tumor. 

Material and Methods: By avidine-biotin peroxidase method, ZAP-70, CD38, Fas and FasL antibodies were 
applied to sections obtained from paraffin blocks of bone marrow biopsy materials of 50 patients, who were 
diagnosed as CLL/SLL in 8-years time period and whose diagnoses were confirmed by flow cytometry. The ratio 
of stained tumor cells with each antibody were calculated by using a double-blind semi-quantitative method and 
compared with each other; and each antibody was evaluated according to bone marrow infiltration patterns of the 
tumor, i. e., diffuse, interstitial and nodular. 

Results: A statisticaly significant positive correlation (P=0.002) was found between expressions of ZAP-70 and 
CD38, which are widely accepted as predictors of rapidly progressing clinical features and aggresive disease 
requiring early treatment (lymphocytosis, splenomegaly, anemia, thrombocytopenia) and a similar correlation was 
obtained between these two markers and FasL (P=0.023 and P=0.021, respectively). No statistically significant 
results were established between Fas expression and the other three markers. In bone marrow CLL/SLL 
infiltration aspect, statistically significant more ZAP-70 expression is found in diffuse infiltration pattern in 
comparison to interstitial and nodular patterns (P=0.029 and P=0.037, respectively), confirming the negatif 
prognostic effect of diffuse infiltration. With other markers, no remarkable results were obtained between 
infiltration patterns and staining ratio. 

Conclusion: Since ZAP-70 and CD38 overexpressions are accepted as poor prognostic predictors in CLL/SLL, it 
is concluded that increased FasL expression can be used as an additional negative prognostic parameter. New 
studies with larger series are needed to confirm this conclusion. 
 

 

GİRİŞ 

B hücreli kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik 
lenfoma (CLL/SLL), matür görünümlü lenfosit 
infiltrasyonu ile karakterize, oldukça değişik klinik 
seyir gösteren ve erişkin lösemileri içinde en sık 
izlenen lenfoid malignitedir (1-3). Hastaların bir 
kısmı sessiz bir klinik sergilerken, bir kısmı hızlı 
ilerleyen agresif bir davranış gösterir. Bu değiş-
ken klinik seyir, hastaların tedavi protokollerinin 
belirlenmesinde önem kazanmaktadır (1). Hasta-
ların prognozunu belirleyen faktörler arasında 
immunglobulin ağır zincir değişken bölge (IgVH) 
mutasyonunun önemi üzerinde durulmaktadır. Bu 
genin mutasyonunun yokluğunun hızlı ilerleyen 
hastalık ve kısa süreli sağkalım ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir (3, 4, 5). CLL/SLL’li olguların 
IgVH mutasyonsuz formlarında sitoplazmik bir 
tirozin kinaz olan zeta zincir ilişkili protein-70 
(ZAP-70) yanı sıra CD38 ekspresyonun saptandı-
ğı bildirilmektedir. Literatürde ZAP-70(+)/CD38(+) 
hastalarında önemli ölçüde daha yüksek kemik 
iliği ve periferik kan lenfositozu, daha düşük 
hemoglobin seviyeleri, daha ileri klinik evre ve 
daha yüksek sayıda mutasyona uğramamış 
IgV(H) varlığı gösterilmiştir (5). Bu belirleyicilerin 
oldukça pahalı ve zahmetli yöntemlerle saptanan 
IgVH mutasyonun yerine kullanılabileceği ileri 
sürülmektedir (3, 5, 6). Hücre apoptozisini indük-

leyen genler olan Fas ve Fas-ligand (Fas-L) 
ekspresyonunun da acil kemoterapi gerektiren 
hastaların saptanmasında kullanılabilecek belirle-
yiciler olduğu düşünülmektedir (7,8). 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Sekiz senelik süre içerisinde kemik iliği biyop-
sisiyle tanıları konmuş, IgVH mutasyon durumu 
bilinmeyen 50 CLL/SLL olgusu çalışmaya alındı. 
Olguların yaş, cinsiyet, lenf nodu tutulumu ve 
eşlik eden diğer patolojik tanılar gibi bilgileri klinik 
istem formlarından ya da dosyalarından elde 
edilerek kaydedildi. H&E ile boyalı doku preparat-
ları tekrar gözden geçirilerek kemik iliği tutulum 
paternleri (diffüz, nodüler, interstisiyel) belirlendi. 
Gerek doku preparatlarındaki histopatolojik özel-
likler ve gerekse Giemsa ile boyanmış aspirasyon 
ve imprint preparatlardaki hücre özellikleri göz-
den geçirildikten sonra her bir olgu için CD3, 
CD5, CD10, CD20, CD 23, CD43, bcl-2 ve cyclin-
D1 ekspresyonları değerlendirilerek tanılar doğru-
landı.  

Hastaların kemik iliği parafin blok kesitlerine insan 
CD38 proteini ekstrasellüler etki alanına yönelik 
predilüe  monoklonal fare antikoru CD38 Ab-1 
(38C03) (Neomarkers, ABD, MS-983-R-7, Lot: 
983R704A), ZAP-70 proteinine yönelik predilüe 
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monoklonal fare antikoru ZAP-70 Ab-1 (2F3.2) 
(Neomarkers, MS-1911-R-7, Lot: 1911R712C), 
Fas (CD95) proteinine yönelik predilüe poliklonal 
tavşan antikoru Fas Ab-4 (GM30) (Neomarkers, 
RB-1517-R7, Lot: 1517R602A) ve Fas Ligand 
peptidine yönelik predilüe spesifik tavşan antikoru 
Fas Ligand (Neomarkes, RB-9029-R7, Lot: 
9029R601A) uygulandı. 

Tüm değerlendirmeler standart ışık mikrosko-
bunda yapıldı. ZAP-70 için sitoplazmik boyanma, 
CD 38 için hücre membranı boyanması, Fas için 
hücre membranı boyanması ve  Fas ligand için 
sitoplazmik ve membranöz boyanma dikkate 
alındı. Skorlama işlemi, boyanmanın en yoğun 
olduğu tümör alanlarında birbirine komşu 500 
tümör hücresinin sayılması ve boyananların 
boyanma göstermeyenlere oranlarının hesaplan-
masıyla yapıldı. Bulunan oranlar Zap70 ve Fas 
için <%25 ise 0; %25-50 arasındaysa 1; %51-75 
arasındaysa 2 ve >%75 ise 3 puan verilerek 
skorlandı. CD38 ve Fas Ligand için ise aynı 
puanlar sırasıyla <%10; %11-20; %21-30 ve 
>%30 oranları için uygulandı (Resim 1-4). Bulu-
nan skorlar ayrı ayrı kaydedildikten sonra her bir 
antikor için elde edilen değerler gözlemciler arası 
yeniden üretilebilirlik açısından t-testi ile değer-
lendirildi ve aralarında anlamlı bir farklılık 
saptanmadı (tümü için P>0.05) İstatistik çalış-
maları SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) Windows programı kullanılarak yapıldı. 
Farklılık hesaplamalarında paired samples t-test, 
korelasyon hesaplamalarında Pearson korelas-
yon testi ve sağkalım istatistiklerinde Kaplan-
Meier testi kullanıldı. 

BULGULAR 

Olguların en genci 49, en yaşlısı 82 yaşında idi 
(ort. 64.82±9.71). En büyük olgu grubunun altıncı 
ve sekizinci onyıllarda bulunduğu görüldü. Olgu-
ların 21’i kadın, 29’u erkekti. CLL/SLL infiltras-
yonu olguların 17’sinde (% 34) diffüz, 20’sinde 
(%40) interstisiyel ve 13’ü nde (%26) nodüler 
paternde tutulum gözlendi. ZAP-70, CD38, Fas 
ve Fas L boyanma oranlarının karşılaştırmasın-
da, boyanma oranları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptandı. İstatistiksel çalışmalar-
da, ZAP-70 (32/50), CD38 (7/50) ve FasL (24/50) 
boyanma skorları arasında pozitif korelasyon 
saptanırken (Tablo 1), Fas ile diğer üç belirleyici 
arasında korelasyon görülmedi. 

 

Resim1. CLL/SLL kemik iliği biyopsisi; ZAP-70 ile boyanma 
oranları: a) <%25 pozitif, b) %25-50pozitif, c) % 51-
75 pozitif, d) >%75 pozitif. 

 

Resim 2. CLL/SLL kemik iliği biyopsisi; CD 38 boyanma 
oranları: a) <%10, b) %11-20, c) %21-30,  d) >%30 
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Resim 3. CLL/SLL kemik iliği biyopsisi; Fas  boyanma 
oranları: a) <%25 pozitif, b) %25-50 pozitif, c) % 
51-75 pozitif, d) >%75 pozitif. 

 

Resim 4.  CLL/SLL kemik iliği biyopsisi; Fas ligand boyanma 
oranları: a) <%10 pozitif, b) %11-20 pozitif, c) %21-30 pozitif, 
d) >%30 pozitif. 

 
 
 
 

Boyanma skorları dikkate alınarak yapılan ista-
tistiksel değerlendirmede ZAP-70 ekspresyonu-
nun diffüz tutulumda, interstisiyel ve nodüler tutu-
luma göre anlamlı biçimde fazla olduğu saptandı 
(sırasıyla P= 0.029 ve P=0.037) (Tablo2).  

Boyanma skorları dikkate alınarak yapılan 
istatistiksel değerlendirmede CD38, Fas ve FasL 
ekspresyonu ile kemik iliği tutulum paternleri 
arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi (her biri 
P>0.05). 

 

Tablo1. Antikorların boyanma skorları arasındaki korelasyonu araştırmak için yapılan Pearson korelasyon testinden elde edilen 
P değerleri 

ANTİKOR ZAP-70 CD 38 Fas Fas ligand 

ZAP-70 X 0,002 0,262 0,023 

CD38 0,002 X 0,368 0,021 

Fas 0,262 0,368 X 0,272 

Fas ligand 0,023 0,021 0,272 X 

 

Tablo 2. Kemik iliği tutulum paternlerine göre ortalama boyanma skorları ve diğer tanımlayıcı veriler 

 
Olgu 
sayısı 

Ortalama yaş 
Ortalama izlem 

süresi-ay 

Ortalama 
ZAP-70 
skoru 

Ortalama CD 
38 skoru 

Ortalama 
Fas skoru 

Ortalama 
FasL skoru 

Diffüz 17 66.82 30.29 0.76 0.35 2.24 0.41 

İnterstitial 20 64.75 21.20 1.35 0.30 2.30 0.85 

Nodüler 13 62.83 28.77 1.00 0.46 2.38 0.62 

TOPLAM 50 64.82 26.18 1.02 0.36 2.28 0.64 
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50 olgudan izlemleri eksiksiz olan 32 hasta 
üzerinde yapılan sağkalım analizlerinde ortalama 
sağkalım süresi 43.521±6.169 ay (%95 güveni-
lirlik aralığı: 31.430-55.612 ay) olarak saptandı. 
32 hastanın dördünün 19-32 ay arasında değişen 
sürelerde kaybedildikleri görüldü (Şekil 1). İkisi 
kadın ve ikisi erkek olan bu hastaların yaşları 57-
76 arası değişmekteydi. Biri diffüz, bir noduler ve 
kalan ikisi ise interstisiyel kemik iliği tutulumu 
gösteren bu hastaların tümünün kemoterapi 
almış olmalarına karşın kaybedildikleri görüldü. 
Bu hastalar için elde edilen Zap-70, CD38, Fas 
ve FasL boyanma skorlarıyla sağkalım arasında 
anlamlı bir ilişki gözlenmedi.           

 
Şekil 1. Prognozları hakkında bilgi edinilebilen 32 olguda 

kümülatif sağkalım grafiği (Kaplan-Meier) 

 
TARTIŞMA 

B hücreli CLL/SLL batı ülkelerinde en sık izlenen 
lösemi tipi olup, değişken klinik gidişe sahip 
lenfoid bir malignitedir (2, 9,10). Ortalama yaşam 
süresinin yaklaşık on yıl olduğu belirtilen bu has-
talıkta prognoz bireyden bireye farklılıklar göster-
mektedir (4). Bazı hastalar sessiz ve progresyon 
göstermeyen bir klinik ve uzun sağkalım süresine 
sahip iken, hızlı ilerleyen klinik özellikler ve erken 
tedavi gerektiren oldukça agresif seyirli hasta 
grubunun da olması dikkat çekicidir (3, 5).  Rai ve 
Binet evreleme sistemleri yanı sıra lenfosit kat-
lanma zamanı, serum ß2 mikroglobulin düzeyi, 
çözünür CD23, serum timidin kinaz, kemik iliği 
histolojisi ve sitogenetik anomaliler gibi paramet-
reler prognostik belirleyiciler olarak kullanılmak-
tadır. Ancak bu parametreler özellikle erken 

evredeki CLL/SLL olgularında, stabil veya prog-
resif formları ayırmakta yetersiz kalmaktadır(10-
12). 

Ig ağır zincir değişken bölge somatik mutasyo-
nunun varlığı veya yokluğu CLL/SLL’nin iki alt 
grubunu belirlemede kullanılabilecek en güvenilir 
prognostik faktördür. IgVH gen mutasyonu bulun-
duran olguların prognozu iyi olup tedavi gerektir-
mezler. Mutasyonsuz IgVH gen bulunduran 
olgularda ise sağkalım süresi ve tedaviye yanıt 
azalmıştır (3,10,13). IgVH mutasyon analizinin 
rutin laboratuvarda kullanımının oldukça zor ve 
pahalı olması, mutasyonun varlığını/yokluğunu 
gösterebilecek yeni tetkikler bulma gereksinimini 
doğurmuştur (11,14). Damle ve arkadaşları çalış-
malarında yüksek CD38 ekspresyonu gösteren 
CLL/SLL hastalarında IgVH mutasyonu bulunma-
dığını, düşük düzeylerde CD38 ekspresyonu 
gösterenlerde ise IgVH mutasyonu ve iyi prognoz 
arasında korelasyon bulunduğunu saptamışlar ve 
CD38’in CLL/SLL’de IgVH mutasyonel durumu 
yerine kullanılabilecek bir belirleyici olarak kulla-
nılabileceğini öngörmüşlerdir (15). Ayrıca 
Chevallier ve arkadaşları lösemik hücreleredeki 
CD38 ekspresyonunun hastalık sürecinde değiş-
kenlik gösterebileceğini öne sürmüştür (16). 
İbrahim ve arkadaşlarının 218 olguluk çalışma-
larında flow sitometrik olarak %20 veya daha çok 
malign hücrede CD38 ekspresyonu gözlenen 
olgularda prognozun kötü ve %20’den daha az 
hücrede CD38 ekspresyonu izlenen olgularda ise 
prognozun iyi olduğu bulunmuş ve buna 
dayanarak CLL/SLL olgularının prognostik olarak 
iki farklı alt gruba bölünebileceği savlanmıştır 
(17). CD38 ekspresyon pozitifliği, CLL/SLL’deki 
diğer negatif prognostik belirleyiciler ile korelas-
yon göstermektedir. Bunlar ZAP-70, sitogenetik 
anomaliler, çözünür CD23, çözünür β2 mikroglo-
bulin, p53 fonksiyonu ve hücre boyutudur (18). 
Ayrıca Ottagio ve arkadaşları CD38 ekspresyonu 
ile kompleks sitogenetik anormallikler arasında 
korelasyon bulunduğunu bildirmişlerdir (19). 

Sitogenetik değişiklikler (17p delesyonu, 11q 
delesyonu, trizomi 12, 13q delesyonu ve karma-
şık karyotipler gibi) yanı sıra tekrarlayan genetik 
anormalliklerin (TP53, ATM, NOTCH, SF3B1, 
BIRC3 ve MYD88 mutasyonu gibi)  prognoz ile 
ilişkilendirildiği ve bazılarının tedavi kararını 
etkile-yebildiği bidirilmektedir (2,13). Son yıllarda 
NGS tekniğinin (Next Generation Sequencing/ 
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Yeni Nesil Dizileme) gelişimiyle yapılan çalış-
malarda SF3B1 ve MYD 88 genleri CLL’de en sık 
tekrar eden somatik varyasyonlar arasında 
gösterilmektedir (20,21). SF3B1 gen varyasyon-
larının CLL’nin erken evrelerinde daha düşük bir 
insidansa sahip olduğu ve ilerlemiş hastalıklarda 
daha yaygın ve kötü prognozla ilişkili olma eğilimi 
gösterdiği söylenmektedir. (21,22) CLL patoge-
nezinde önemli bir rol oynayan NOTCH reseptörü 
1 (NOTCH1) mutasyonları birçok çalışmada kötü 
prognozla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. ATM 
mutasyonlarının da CLL’de kötü prognoz ile ilişkili 
olabileceği düşünülmekle birlikte, bu ilişki 
tartışmalıdır. (10) 

ZAP-70’in IgVH mutasyon durumu yerine kullanı-
labileceği, agresif klinik gidiş gösterecek hastaları 
belirlemede yardımcı olabileceği üzerinde durul-
maktadır (14,23). Normalde B lenfositlerde 
eksprese edilmeyen bu belirleyici, CLL/SLL 
hücrelerinde saptanmıştır. ZAP-70 yalnızca IgVH 
mutasyonel durum belirleyicisi değil, aynı zaman-
da prognostik faktör olarak da yardımcıdır ve 
hastalık süresince ekspresyonunun stabil olduğu 
bildirilmiştir (6, 24). İmmunohistokimyasal veya 
flow sitometrik olarak, %20 veya daha fazla 
lösemik hücrede ZAP-70 pozitifliği gösteren olgu-
ların mutasyonsuz IgVH gen ile ilişkili olduğu, 
IgVH gen mutasyonu izlenen olgularda ise 
%20’den az lösemi hücresinde ZAP-70 ekspres-
yonu saptanan çalışmalar bulunmaktadır (6). 
Wiestner ve arkadaşları Western blot, RT-PCR 
ve immunohistokimyasal olarak saptanan ZAP-70 
ekspresyon düzeylerinin IgVH mutasyonel duru-
munun çok iyi bir belirleyicisi oluğunu söylemek-
tedirler (25). Durig ve arkadaşları ZAP-70 pozitif 
hastaların, negatiflere göre yoğun kemoterapi 
gereksindiklerini bildirmişlerdir (26). Rosenwald 
ve arkadaşları çalışmalarında mutasyonsuz 
IgVH’li CLL hastalarında ZAP-70 aşırı ekspres-
yonu gözlemişlerdir (27). 

Görüldüğü gibi, ZAP-70 aşırı ekspresyonu ba-
ğımsız negatif prognostik faktör olup, CD38 
ekspresyonu ve IgVH gen mutasyon yokluğu ile 
koreledir (28). CD38 ve ZAP-70 ekspresyonunu 
değerlendirmek, IgVH mutasyonel durumunu 
belirlemekten daha ucuz ve zaman kazandırıcı 
bir  yöntemdir.  CLL/SLL’de flow sitometrik ZAP-
70 ve CD38 kombine analizinin yapıldığı bir 
çalışmada, uniform negatif (CD38 negatif, ZAP-
70 negatif) sonuç veren hastalarda iyi prognoz, 

uniform pozitif (CD38 pozitif, ZAP-70 pozitif) 
sonuç veren hastalarda kötü prognoz ve uyum-
suz (CD38 pozitif, ZAP-70 negatif veya CD38 
negatif, ZAP-70 pozitif) sonuç veren hastalarda 
da intermediate prognoz sergilendiği bildirilmek-
tedir (5). D’Arena ve arkadaşları 157 olguluk flow 
sitometrik çalışmalarında her iki belirleyicinin de 
kötü klinik ve biyolojik özellikler ile korele 
olduklarını, ZAP-70 ve CD38 pozitif olguların, 
negatif olgulara göre daha kısa tedavisiz dönem 
geçirdiklerini ve hızlı ilerlediklerini öne sürmüşler, 
ayrıca ZAP-70’in CD38 ve mutasyonel durumdan 
daha güçlü bir belirleyici olduğunu ve kötü klinik 
gidişi belirlemede bu iki belirleyicinin kombinas-
yonunun, yalnız ZAP-70 veya CD38’den daha 
kullanışlı olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir 
(5). Bizim çalışmamızda bu iki belirleyici bir arada 
kullanılmış ve ZAP-70 ekspresyonu ile CD38 
ekspresyonu arasında anlamlı bir paralellik 
saptanmıştır (P=0.002). 

CLL/SLL’de kemik iliği biyopsi materyalinde 
hastalığa ait atipik lenfoid infiltrasyonun histolojik 
paterninin prognostik faktör olabileceği söylen-
mektedir. Diffüz infiltrasyon paternini kötü prog-
noz, diffüz olmayan (interstisiyel ya da noduler) 
infiltrasyon paternini ise iyi prognozla ilişkilen-
diren çalışmalar bulunmaktadır. Schade ve 
arkadaşları 35 olguluk çalışmalarında kemik 
iliğinde diffüz infiltrasyon gösteren lösemi hücre-
lerinde güçlü ZAP-70 boyanması saptamışlar, 
nodüler tutulum gözlenen olguların ZAP-70 ne-
gatif olduğunu gözlemlemişlerdir. Aynı çalışmada 
diffüz tutulumlu olgularda IgVH mutasyonu bulun-
madığı, non-diffüz tutulumlarda ise IgVH mutas-
yonu izlendiği saptanmıştır (29). Çalışmamızdaki 
olguların %40’ı interstisiyel tutulum, %34’ü diffüz 
tutulum ve %26’sı nodüler tutulum sergilemekte 
olup ZAP-70 ekspresyonunun diffüz tutulum 
gösteren olgularda, nodüler ve interstisiyel 
tutulum gösteren olgulara göre istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde daha fazla (sırasıyla P=0.037, 
P=0.029) olduğu saptanmıştır. Kaynakçada 
CD38, Fas ve Fas L ile kemik iliği tutulum patern-
leri arasındaki ilişkiyi araştıran immunohisto-
kimya temelli her hangi bir çalışmaya rastlan-
mazken, bizim çalışmamızda böyle bir ilişkiyi 
ortaya koyacak bulgular elde edilememiştir.  

Kaynakçada CLL/SLL’de Fas ve Fas L eks-
presyonu ile ilgili yayınlar da oldukça azdır. Fas 
çalışmaların büyük kısmı da serumdaki çözüne-
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bilir Fas ile yapılmıştır. CLL/SLL olgularında 
yüksek Fas düzeyleri lenfadenopati, spleno-
megali ve kısa sağkalım süresi ile korele olup 
bunun nedeninin apoptozisin blokajı olduğu açık-
tır (29). Bu durumun Fas ve FasL’ın T hücreleri 
apoptozise götürmeleri sonucu bu hücrelerin 
tümör hücrelerinin çoğalması üzerindeki baskıla-
yıcı etkilerinin ortadan kalkması sonucunda geliş-
tiği düşünülmektedir. Groneberg ve arkadaşları 
çalışmalarında CLL/SLL hastalarının periferik kan 
T hücrelerindeki Fas ekspresyon düzeyinde 
artışın, kötü prognoz ile korelasyon gösterdiğini 
gözlemlemişlerdir (8). T hücrelerinde Fas upregu-
lasyonu, T hücre reseptörü ve sitokin bağımlı 
stimülasyondan sonra gözlenir. T hücrelerdeki 
Fas ekspresyonu artışının, CLL/SLL sonucunda 
gelişen immun yetmezlikten kaynaklanan kronik 
infeksiyonların sürekli stimülasyonu ile görülebi-
leceği ve dolayısıyla hastalık progresyonun bir 
işareti olabileceği öne sürülmüştür (8). Benzer 
çıkarımlar, Fas’ın etkinleşebilmesi için şart olan 
FasL için de yapılabilir. Bizim çalışmamızda ZAP-
70 ve Fas ekpresyonu arasında anlamlı bir ilişki 
elde edilememesine karşın, Fas L ekspresyonu 
ile ZAP-70 ve CD38 ekspresyonu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı paralellik saptanmıştır 
(sırasıyla P=0.023, P=0.021). ZAP-70 ve CD38 
ile FasL ekspresyonu arasında anlamlı bir 
benzerlik olmasına karşın Fas ekspresyonu ile bu 
benzerliğin bulunamamasının önemli bir nedeni 
Fas ekspresyonunun immunohistokimyasal 
açıdan değerlendirilmesinde karşılaşılan zorluk 
olabilir. Bu belirleyici ile epiteliyal tümörlerde 

yapılan çalışmalarda membranöz boyanmanın 
dikkate alındığı bilinmesine karşın, bizim çalış-
mamızda değerlendirdiğimiz CLL/SLL hücrele-
rinde membranöz/sitoplazmik ya da yalnızca 
sitoplazmik bir boyanma görülmesi nedeniyle 
değerlendirmenin sağlıklı olmayabileceği düşün-
cesi uyanmıştır. Fas ile CLL/SLL’de yapılmış 
immunohistokimyasal çalışmaların olmaması, 
boyanmanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği ko-
nusunda güçlük çıkarmaktadır. Bu konuda ileride 
yapılabilecek çalışmalar, soruna ışık tutabilir. 

İzlemleri eksiksiz olan 32 hasta üzerinde yapılan 
sağkalım analizlerinde ortalama sağkalım süresi 
olarak saptadığımız 43.521±6.169 ay (%95 
güvenilirlik aralığı: 31.430-55.612 ay) kaynak-
çada bildirilenlerden daha az görünmektedir. Bu 
durum serimizdeki sayının azlığı ve ölen 
hastaların görece çokluğundan kaynaklanıyor 
olabilir. Benzer biçimde, ölen hastalarda çalışma-
nın geneline aykırı olarak yalnızca bir hastada 
diffüz tutulum paterninin görülmesi yanı sıra 
düşük ZAP-70, CD38 ve FasL ekspresyo-
nu/yüksek Fas ekspresyonunun bulunması da 
olgu sayısındaki azlık nedeniyle rastlantısal 
olarak değerlendirilebilir. 

SONUÇ 

Bulgularımız CLL/SLL’de prognostik belirleyici 
olarak rutinde kullanılan ZAP-70 ve CD38’e 
FasL’ın da eklenebileceğini, ayrıca kemik iliği 
tutulum paterninin de dikkate alınmaya devam 
edilmesinin gerekli olduğunu desteklemektedir.  
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