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Özet

Mikozis Fungoides Güncel

Derinin primer T hücreli lenfomaları, ekstranodal non-Hodgkin
lenfomaların heterojen bir grubudur. Mikozis fungoides ve Se-
zary sendromu, kutanöz T hücreli lenfomalarınen sık iki alt tipi-
dir. Hastalık, yamadan tümör formuna ilerleyici yavaş bir seyir
gösterir. İleri evrelerde lenf  nodlarında ve iç organlarda tutulum
olabilir veya hastalık yüksek dereceli bir lenfoma türüne dönü-
şebilir. Tanı klinik, histopatolojik ve immünolojik verilerin kom-
binasyonuna dayanır. Hastalığı evrelemek için TNM sistemi
kullanılmaktadır. Sınırlı evre hastalığı olanlar, deriye yönelik te-
davilerle etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Bu tedaviler; topikal
kortikosteroidler, topikal nitrojen mustard, topikal beksaroten,
lokal radyoterapi ve topikal PUVA tedavisini içermektedir. Eğer
deriye yönelik tedaviler etkisiz ise veya ileri evre hastalık gelişirse;
interferon alfa, sistemik beksaroten, fotoferez, denilökin difti-
toks, vorinostat, alemtuzumab, sitotoksik kemoterapi veya kom-
binasyonları içeren sistemik tedavilere başlanır. Mikozis
fungoidesin prognozu, hastalığın evresine, lezyonların boyutu ve
tipine, ekstrakutanöz hastalık varlığına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Kutanöz T hücreli lenfoma, Mikozis fun-
goides, Sezary sendromu

Abstract

Mycosis Fungoides up-to-Date

Primary cutaneous T-cell lymphomas are a heterogeneous group
of  extranodal non-Hodgkin's lymphomas. Mycosis fungoides
and Sezary syndrome are the two most common subtypes of  cu-
taneous T-cell lymphomas. Disease shows a slow progression
from patch to tumor form. In advanced stages, lymph nodes and
internal organs can be involved, or disease may be converted to
a high-grade lymphoma. Clinical diagnosis is based on the com-
bination of  histological and immunological data. The TNM sys-
tem is used to stage the disease. Limited-stage disease can be
treated effectively with skin-directed treatments. These treat-
ments include; topical corticosteroids, topical nitrogen mustard,
topical bexarotene comprises radiotherapy, and local PUVA. If
skin-directed treatments are ineffective or advanced stage disease
develops; systemic therapies including interferon alpha, systemic
bexarotene, photopheresis, denileukin diftitox, vorinostat, alem-
tuzumab, cytotoxic chemotherapy or combinations thereof  must
be started. Mycosis fungoides prognosis is due to the stage of
the disease, lesion size and type, and presence of  extracutaneous
disease. 
Keywords: Cutaneous T-Cell lymphoma, Mycosis fungoides,
Sezary syndrome
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Giriş

Derinin primer T hücreli lenfomaları, büyük ölçüde
tanı anında deriye sınırlı olan, ekstranodal non-
Hodgkin lenfomaların heterojen bir grubudur (1).
Mikozis fungoides (MF)ve Sezary sendromu (SS) ,
kutanöz T hücreli lenfomaların yaklaşık yarısını
oluşturan, en sık iki alt tiptir (2). Mikozis fungoides,
epidermotropik CD4+ T hücrelerinin monoklonal
çoğalmasıyla karakterize; derinin T hücreli lenfoma-
larının en sık görülen formudur (1, 3, 4).Sezarysen-
dromu kötü prognozlu, agresif  bir hastalık olarak,
mikozis fungoidesten ayrı bir antite olarak tanım-
lanmıştır (1, 5, 6).Sezarysendromu; eritrodermi, ge-
neralize lenfadenopati,deride, lenf  nodlarında ve

periferik kanda serebriform hücreli neoplastik T
hücrelerinin bulunması triadı ile tanımlanır (7). Mi-
kozis fungoidesin yıllık insidansı yaklaşık 100.000’de
0,36’dır. Genellikle 45-55 yaşları arasında görülür
ancak çocuk ve adolesanlarda da görülebilmektedir.
Erkeklerde iki kat daha sık görülür (1, 6). 

Etyopatogenez

Epidemiyolojik çalışmalar, deri lenfoma alt tiplerinin çev-
resel veya viral ilişkili risk faktörlerini tutarlı bir şekilde ta-
nımlamada başarısız olmuştur (8). Nadir bildirilen ailesel
mikozis fungoides raporları ve hem sporadik, hem ailesel
olgulardaki ortak HLA II sınıf  antijenleri, genetik faktör-
lerin MF gelişimine katkıda bulunabildiğini düşündürmek-
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tedir(9, 10, 11). Son zamanlarda hidroklorotiyazid kullanan
hipertansif  deri lenfoması hastalarından oluşan olgu serileri
incelenmiş; bu hastalar hidroklorotiyazid kullanmayanlarla
karşılaştırıldığında, evre I hastalığa yakalanma oranlarının
daha fazla olduğu görülmüştür (12).Derinin T hücreli len-
fomaları non-Hodgkin lenfomaların bir alt tipi olarak gö-
rülür ve malign, yardımcı T hücrelerinden oluşur  (1, 13,
14).

Apoptoz düzenlemesindeki bozukluklar, MF ve Sezary sen-
dromu dahil olmak üzere birçok lenfoma türünün temel
özelliğidir (15).Morfolojik olarak neoplastik infiltrat, epi-
dermotropik ve küçük-orta boyutlu, geniş hiperkromatik,
serebriform nükleuslu ve berrak sitoplazmalı atipik hücre-
lerden oluşur. Bu atipik lenfositler sık sık epidermisin bazal
tabakasında lineer formda, inci dizisi şeklinde kolonize
olurlar. Langerhans hücreleri ile ilişkili atipik lenfositlerin
oluşturduğu agregatlar olan Pautrier mikroabseleri tanıda
yardımcı olabilir; ancak olguların %25’inden azında görül-
mektedir (16, 17). Neoplastiklenfositlerin tipik fenotipi
CD3+, CD4+ ve CD8-‘tir. CD8+ mikozis fungoides de
tanımlanmıştır ancak nadirdir (18, 19).

Klinik

Hastalık, yamadan tümör formuna ilerleyici yavaş
bir seyir gösterir. İleri evrelerde lenf  nodlarında ve
iç organlarda tutulum olabilir veya hastalık yüksek
dereceli bir lenfoma türüne dönüşebilir (20). Erken
mikozis fungoidesin klinik özellikleri, ekzema, pso-
riasis gibi benign, inflamatuar deri hastalıklarına
benzeyebilir (21, 22). Hastalığın erken klinik belirti-
leri, hafif  eritemli, pembemsi veya kahverengimsi
veya hipokromik, ince skuam ve hafif  atrofi bulu-
nan yama şeklinde lezyondur. Tek veya çok sayıda
farklı çaplarda lezyon,genellikle kapalı alanlarda ve
özellikle gluteal bölgede ve uyluklarda ortaya çıkar.
Kaşıntı genellikle hafif-orta düzeyde olur. Bu lez-
yonlar, yıllarca stabil kalabilir, remisyona gidebilir
veya plak aşamaya ilerleyebilir. Plak aşamasındaki
lezyonlarda çap artışı ve infiltrasyon gözlenir. Lez-
yonlar anüler, polisiklik veya at nalı şeklinde, iyi sı-
nırlı, asimetrik ve palpasyonda infiltredir. Lezyonun
rengi pembeden morumsu/kahverengimsiye dönü-
şür. Kaşıntı daha belirgindir. Tümör evresindeki lez-
yonlar eritematöz-morumsu, büyük çaplı papüler
veya nodüler görünümdedir. Bu aşamada plak ve
yama lezyonlarla birliktelik görülebilir. Lezyonlar
sıklıkla aksiller bölgede, inguinal bölgede, meme altı
ve antekübital bölgelerde bulunur (23). Lenf  nodu

veya visseral yayılım yama evresinde görülmez, plak
evresinde nadirdir, tümör evresinde sıklıkla görülür
(6, 24). İlk etkilenen alanlar, bölgesel lenf  nodlarıdır.
Visseral tutulum dalak, karaciğer, akciğer gibi or-
ganları etkilerken, kemik iliği tutulumu nadirdir (6,
25).

Tanı

Mikozis fungoidesin doğru tanısı; evreleme, prog-
noz ve tedavi seçeneklerini belirlemek için gerekli-
dir. Tanı klinik, histopatolojik ve immünolojik
verilerin kombinasyonuna dayanır. Özellikle
yama/plak evresinde klinik ve patolojik özellikler
ekzema, psoriasis gibi inflamatuar hastalıklara ben-
zediğinden kesin tanı zordur. Semptom başlangıcın-
dan itibaren tanı konma süresi ortalama 3-4 yıldır
(5, 26, 27). Klonal T hücre reseptörlerinin gösteril-
mesi veya lezyonlu deri veya periferik kanda immü-
noglobülin gen yeniden düzenlemelerinin
gösterilmesi, seçilmiş olgularda faydalı olabilir (28).

Evreleme

Hastalığı evrelemek için kullanılan TNM sistemi,
1979 yılında kurulmuş olup, 2007 yılında EORTC
tarafından yeniden düzenlenmiştir (Tablo I ve II).

Tedavi

Mikozis fungoideste başarılı tedavi doğru evreleme,
multi-disipliner yaklaşım ve kişiye özel tedavi gerek-
tirir (29). Tedavi, uzun süreli remisyon sağlamaya
odaklı olmalıdır (26). Çoğu uzman, tedaviye tek
ajanla başlamak ve hastalığın ilerlemesi durumunda
ek tedaviler eklemeyitercih etmektedir. Sınırlı evre
hastalığı olanlar, deriye yönelik tedavilerle etkin bir
şekilde tedavi edilebilir. Bu tedaviler; topikal korti-
kosteroidler, topikal nitrojen mustard, topikal bek-
saroten, lokal radyoterapi ve lokalPUVA tedavisini
içermektedir. Hastaların çoğunda kısa vadeli klinik
yanıt elde edilmekte, hastalık yıllar içinde tekrarla-
makta fakat normal yaşam beklentisi olmaktadır
(30, 31). Uzun süreli remisyon sonrası tekrarlayan
hastalık sıklıkla aynı modalite ile tedavi edilebilir. 

Deriye yönelik tedaviler etkisiz ise veya ileri evre
hastalık gelişirse; interferon alfa, sistemik beksaro-
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ten, fotoferez, denilökin diftitoks, vorinostat, alem-
tuzumab, sitotoksik kemoterapi veya kombinasyon-
ları içeren sistemik tedavilere başlanır. İleri evre
hastalıkta yanıtlar sıklıkla kısmidir, uzun süreli de-
ğildir ve sağ kalımı arttıran hiçbir tedavi yöntemi
yoktur (2, 5, 27). Kemoterapi, lenf  nodu ve organ
tutulumu olan hastalarda endikedir (32). Allojenik
kök hücre nakli, seçilmiş ileri evre, genç hastalara
hastalığın uzun süreli kontrolü için yapılabilir (33).

Mikozis fungoides veya Sezary sendromu olan has-
talar, aşırı kuruluk ve şiddetli kaşıntıdan şikayetçidir.
Oral antihistaminler, gabapentin, mirtazapin ya da
aprepitant içeren maddeler ve nemlendiriciler, bu
durumda tedaviye eklenebilir (34, 35). Aşağıdaki bö-
lümlerde deri lenfomasına özgü tedavi seçenekleri
üzerinde durulacaktır.

Deriye Yönelik Topikal Tedaviler

Mikozis fungoides erken aşamalarında, genellikle
topikal olarak veya fototerapi ile tedavi edilir. Deriye

yönelik tedavilerle, yama veya plak aşamasında bu
hastaların yaklaşık %60'ında uzun süreli remisyon
elde edilebilir (36).

Topikal kortikosteroidler : Son derece güçlü topikal
kortikosteroidler ilk basamak topikal tedaviler ara-
sında sayılır. Etki; apoptoz indüksiyonu ve farklı si-
tokinler, adhezyon molekülleri ve büyüme faktörleri
üretiminin azalmasına dayanmaktadır (37, 38).

Nitrojen mustard: Topikal olarak uygulandığında, bu
alkile edici madde, keratinositler, Langerhans hüc-
releri ve T hücreleri arasındaki etkileşimi etkiler.
2013 yılında %0,016’lık jel,evre IA/IB olan hasta-
larda topikal kortikosteroide benzer kür oranları do-
layısıyla, FDA tarafından onaylanmıştır. Topikal
nitrojen mustard, uzun vadeli klinik deneyimler son-
rası, topikal kortikosteroidlere bir alternatif  olabilir.
Lezyonların iyileşmesi altı ay sürebilir. Sık görülen
yan etkiler yanma, kaşıntı ve dermatittir. Ancak has-
talarda, melanom dışı deri kanseri için, özellikle aynı
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Tablo 1. Mikozis Fungoides/Sezary Sendromu Sınıflandırılması (ISCL/EORTC revizyon) (3, 29)

TNM Sınıflaması Özellikler

Tümör T1 Vücut yüzeyinin %10’undan az yama*, papül ve/veya plaklar (T1a: Yama, T1b: Plak +/- yama)

T2 Vücut yüzeyinin %10’undan fazla yama, papül ve/veya plaklar (T1a: Yama, T1b: Plak +/- yama)

T3 Bir veya daha fazla tümör (çapı >1 cm)

T4 Vücut yüzeyinin %80’inden fazla birleşen eritemli alanlar (eritroderma)
Lenf  nodu N0 Klinik olarak lenf  nodu büyümesi yok, biyopsi gerekmez

N1
Klinik olarak lenf  nodu büyümesi var histopatoloji Dutch evre 1 veya NCI LN0-2. (N1a: Klon nega-
tif, N1b: Klon pozitif)

N2
Klinik olarak lenf  nodu büyümesi var histopatoloji Dutch evre2 veya NCI LN3. (N2a: Klon negatif,
N2b: Klon pozitif)

N3
Klinik olarak lenf  nodu büyümesi var histopatoloji Dutch evre 3-4 veya NCI LN4 pozitif  veya negatif
klon

Nx Klinik olarak lenf  nodu büyümesi var, doğrulayıcı histopatoloji yok
Metastaz M0 Visseral organ tutulumu yok

M1 Visseral organ tutulumu var (patolojik olarak onaylanmış karaciğer/dalak tutulumu olmalı)
Kan B0 Önemli kan tutulumu yok: periferik kan lenfositlerinin ≤ %5’i atipik (Sezary) hücrelerdir.

B1
Düşük kan tümör yükü: periferik kan lenfositlerinin %5’inden fazlası atipik (Sezary) hücrelerdir. (B0a:
Klon negatif, B0b: Klon pozitif)

B2 Yüksek tümör yükü: Klon pozitif, ≥1000 /uL Sézary hücresi

*Yamalar eleve veya indüre değil



anda PUVA veya radyoterapi alanlarda, hafif  bir risk
artışıvardır (39).

Diğer topikal tedavi seçenekleri: Topikal retinoid olan
beksaroten özellikle topikal kortikosteroidlere yanıt
vermeyen hastalarda etkili bir tedavi seçeneğidir
(40). Lokal irritasyon sık görülmektedir. Uzun vadeli
yan etkiler ile ilgili güvenilir çalışma verileri bulun-
mamaktadır.FDA tarafından onaylanmıştır. Başka
bir tretinoin olan alitretinoin,AIDS hastalarında Ka-
posi sarkomu tedavisi için onaylı bir ilaçtır. Bazı ol-
gular mikozis fungoideste başarılı olduğunu
göstermesine rağmen, ileri araştırmalar hala beksa-
roten üzerine yoğunlaşmaktadır (41). Diğer tedavi
seçenekleri karmustin (BCNU) gibi topikal sitosta-
tikler ve imikimod gibi topikal bağışıklık modüla-
törleridir (42).

UV Fototerapi: Topikal kortikosteroidlerle kombine
fototerapi; yama evresindeki hastalarda, yaklaşık
%70 yanıt oranı ve 10 yıl veya daha uzun tam re-
misyon süresi ile tedavinin başka bir ayağını oluş-
turmaktadır (43, 44, 45). Fotokemoterapinin uzun
vadeli riskleri, ışık kaynaklı yaşlanma ve fotokarsi-
nogenezdir. UV fototerapi sıklıkla kümülatif  ışık
dozunu azaltmak için, oral retinoidler veya interfe-
ron-α gibi sistemik tedaviler ile kombine edilmek-
tedir(36).

Radyoterapi: Tümör hücreleri genellikle çok radyo-
sensitif  olduğundan, radyoterapi, derinin T hücreli
lenfoma tedavisinde önemli bir yere sahiptir.

Yerel radyasyon: Yerel radyasyon hızlı elektronlar veya
fotonlar ile veya yumuşak X-ışınları ile yapılabilir.40
Gy kadar bir dozun yeterli olduğu düşünülmektedir.
Mümkünseen az3-5 cm güvenlik mesafesi muhafaza
edilmelidir. Yanıt oranları bazı hastalarda %100 ora-
nındadır. Bir çalışmada 18 olgunun sadece ikisinde
nüks ortaya çıktığı görülmüştür (46, 47, 48). İlerle-
yici mikozis fungoides olgularında sadece tümöre
yönelik radyasyon uygulanması, palyatif  karakterde-
dir. Bu tedavinin hastalığın prognozu üzerinde hiç-
bir etkisi olmasa da, nodüller tedaviye iyi yanıt
verebilir ve ağrılı ülser oluşumu ve yara enfeksiyonu
gibi komplikasyonları önleyebilir. Sadece 8 Gy kul-
lanarak uygulanan palyatif  düşük doz radyasyon, bir
veya iki seans halinde uygulanan yeni bir tedavi yak-
laşımıdır ve yan etkisi neredeyse yoktur. Plak ve tü-
mörü olan 82 hastalık bir çalışmada, %92 oranında
yanıt alınmıştır (47, 48, 49). Ayrıca, histon deasetilaz
inhibitörleri (HDI) ile uygulanan düşük doz intra-
venöz tedavi, son zamanlarda radyasyon dozunu
azaltmak için denenmiştir. HDI tümör lenfositlerde
G1 ve G2 / M fazında hücre döngüsünün durma-
sına yol açar ve apoptozu indükler; tümör hücrele-
rinin radyosensivitesini arttırır (50, 51).

Elektronlarla tüm vücut ışınlaması: Elektronlarla tüm
vücut ışınlaması uzun bir süredir mikozis fungoides
tedavisinde kullanılmaktadır, ancak bu seçenek tek-
nik olarak zor olduğundan sadece birkaç merkezde
uygulanabilmektedir. Daha derin penetrasyon sağ-
laması nedeniyle, topikal tedavi veya fototerapiden
daha verimlidir. Artan deneyim ile tedavi daha az
komplikasyonla, daha tolere edilebilir bir seçenek
olmaktadır. 36 Gy’lik hedef  doz şeklinde çok iyi to-
lere edilebilen radyasyon tedavisi 2009’dan beri
mevcuttur (52). 2002’de EORTC tarafından açık-
landığı gibi tüm vücut radyasyon, özellikle erken ev-
rede endikedir; ancak geç evrelerde de tedavide yeri
vardır. Tüm vücut radyasyon Sezary sendromunda
da yardımcıdır. Dört hasta ile yapılan bir olgu seri-
sinde, tüm deri lezyonlarında remisyon ve periferik
kanda tümör yükünde iyileşme sağlanmıştır. Uzun
süreli yan etkiler arasında alopesi, anhidroz, kseroz
ve deri atrofisi bulunmaktadır (53).

Lazer : ABD'de mikozis fungoidesi olan bir hasta
PUVA ve oral beksaroten ile üç yıl tedavi sonrasında
stabil halde iken, psoralen için ulusal bir dağıtım so-
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Tablo 2. Mikozis Fungoides/Sezary Sendromu Evreleme
(ISCL/EORTC Revizyon) (3, 31)

Sınırlı Evre Hastalık

IA T1, N0, M0, B0-1

IB T2, N0, M0, B0-1

IIA T1-2, N1-2, M0, B0-1

İleri Evre Hastalık

IIB T3, N0-2, M0, B0-1

IIIA T4, N0-2, M0, B0

IIIB T4, N0-2, M0, B1

IVA1 T1-4, N0-2, M0, B2

IVA2 T1-4, N3, M0, B0-2

IVB T1-4, N0-3, M1, B0-2



runu olması üzerine, tedaviye UVB-311 nm ile
devam edilmiş ancak hastalıkta hızlı bir ilerleme ol-
duğu görülmüştür. Daha sonra tedavi, 308 nm-ex-
cimer lazer ile değiştirilmiş ve tüm plaklarda iyileşme
olduğu görülmüştür (54).

Sistemik Tedaviler

Yaygın deri tutulumu varlığında,deriye yönelik teda-
vilere yetersiz yanıt durumunda, progresif  hastalıkta
veya fototerapi dozunu düşürmek için, IFN-α gibi
immün modülatörler ve retinoidler gibi sistemik te-
daviler kullanılır. Monoklonal antikorların kutanöz
T hücreli lenfomaların eritrodermik türlerinde
olumlu bir etkisi var gibi görünmektedir. Kemote-
rapi ve allojenik kök hücre nakli genellikle deri len-
fomaların dirençli ve hızlı ilerleyen tipleri için
ayrılmıştır (36).

İmmünmodülatörler

İnterferon-alfa: IFN-α tümör lenfositlere karşı vücu-
dun kendi Th1 hücre-aracılı bağışıklık yanıtını artı-
ran ve kutanöz T hücreli lenfomaların tüm
aşamalarında monoterapi olarak faydalı bir tedavi-
dir. IFN-α-2a kutanöz T hücreli lenfomaların teda-
visi için onaylanmıştır. Optimal doz ve tedavi süresi
belirsiz olsa da, genellikle IFN-α, haftada üç kez 1-
3 milyon ünite olarak başlanır; tolere edilebildiği öl-
çüde günlük 9-12 milyon üniteye kadar arttırılır (55).
Remisyona ulaştıktan sonra, dozu azaltmaya başla-
madan önce tedaviye yüksek dozda en az üç ay
devam edilmelidir. PUVA ile kombinasyon, remis-
yon oranlarını artırır. Diğer tedaviler ile kombinas-
yon halinde kullanıldığı zaman, doza bağımlı
nötralize edici antikorlar daha az sıklıkla görülür.
IFN-α’ya dirençli MF/SS olan durumlarda, IFN-γ
ile tedavi, umut verici bir alternatif  olabilir (56).

Retinoidler: On yıllar boyunca retinoidler MF teda-
visinde kullanılmıştır. MF/SS hastalarında farklı UV
terapileri ile birlikte kombine, endikasyon dışı alit-
retinoin kullanımının başarılı olduğu olgu sunumları
yayınlanmıştır ancak kontrollü çalışmalar mevcut
değildir (57, 58).

Beksaroten: Beksaroten, retinoid X reseptörü ligan-
dıdır ve kutanöz T hücreli lenfoma tedavisi için

onaylanmıştır. Derideki malign T hücrelerinin gö-
çünü etkileyerek, hücre farklılaşması ve apoptoz
üzerinde etkili olur (59). Genel olarak ağızdan uy-
gulanmaktadır. Beksaroten, MF’in hem erken, hem
progresif  formlarında faydalıdır. Erken evre MF’te
monoterapi şeklinde uygulandığında yanıt oranları
%37-47 arasındadır. PUVA ile kombine edildiğinde
yanıt oranı %67’dir. Geç dönemde ise IFN-α, foto-
ferez (ECP) veya UV-ışık tedavisi ile beksaroten
kombinasyonunun, monoterapiye göre hiçbir avan-
tajı yoktur (60). CD30 ekspresyonu, terapötik yanıt
için bir prognostik belirteç gibi görünmektedir.
Hafif  yan etkiler olan hiperlipidemi ve hipotiroidi
hemen hemen tüm vakalarda bulunur. Her iki yan
etki, fenofibrat ve tiroksin ile kolayca tedavi edile-
bilir (36).

Fotoferez: ECP, MF’in eritrodermik tiplerinde ve
SS’de etkindir ve sinerjistik etkileri için, IFN-α veya
beksaroten ile kombine edilebilir. ECP’de, hastanın
kanından mononükleer hücreler seçilir, 8 metoksip-
soralen ile karıştırılır, sonra UVA ile ışınlanır. Tedavi
edilen hücreler daha sonra yeniden hastaya infüze
edilir. ECP, her 2-4 haftada bir, iki gün üst üste ola-
cak şekilde en az altı ay uygulanır (61).

Monoklonal Antikorlar : Alemtuzumab, olgun CD4
pozitif  T hücreleri ve olgun B hücrelerinde eksprese
edilen bir CD52-antikorudur. Erken evre ve prog-
resif  MF’de yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Son za-
manlarda, eritrodermik MF ve SS olan 19 hastalık
bir vaka serisinde yanıt oranı %84 ve tam remisyon
oranı %47 bulunmuştur (62). Ne yazık ki alemtuzu-
mab, sadece endikasyon dışı kullanılabilmektedir
(36). Zanolimumab T-hücrelerinin aktivasyonunu
kesintiye uğratan bir monoklonal anti-CD4 antik-
ordur. Etkinliği iki ayrı faz II çalışmada gösterilmiş-
tir. Alemtuzumaba dirençli SS olan bir hastada, dört
ay zanolimumab kullanımıyla neredeyse tam remis-
yon elde edilmiştir (63). Yan etkileri infeksiyon ve
dermatittir (64). Yeni bir madde olan mogamulizu-
mab, bir monoklonal anti-CCR4 antikoru olarak ge-
liştirilmiştir. İn vitro ve in vivo fare modelinde
yapılan çalışmalarda, mogamulizumabın tümör hüc-
releri üzerinde güçlü bir anti-tümör etkiye sahip ol-
duğunu saptanmıştır. Japonya’da Mart 2014’te
yayınlanan 37 hastalık bir faz II çalışmada (bunlar-
dan sadece 8’i kutanöz T hücreli lenfoma) yanıt
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oranı %38 olarak görülmüşve tüm hastalarda prog-
resyonsuz üç ay gözlenmiştir. Bu çalışmada en sık
görülen yan etkiler, tedavi edilebilir ve geridönüşlü
hematolojik değişiklikler, ateş ve farklı deri hastalık-
ları olmuştur (65).

Histon deasetilaz inhibitörleri (HDI): Histon deasetilaz,
epigenetik mekanizmalar aracılığıyla gen ifadesini
düzenler. Tümör hücrelerinde artan histon deaseti-
laz aktivitesi, bu yeni hedef  inhibitörleri ile bastırı-
labilir. Etkinliği hücre kültürü modellerinde
kanıtlanmıştır (36). Vorinostat, MF hastalarında,
(evre IB-IVA hastalarda) %29,7-34 yanıt oranları-
gösteren bir oral HDI’dir. Çeşitli yan etkileri ishal,
bulantı, yorgunluk ve EKG değişiklikleridir (66).
Kutanöz T hücreli lenfoma tedavisi için FDA tara-
fından onaylanmıştır (36). Bu grubun diğer bir
üyesi, kutanöz T hücreli lenfomalar için iki faz II
çalışmada incelenmiş romidepsindir (67, 68). Teda-
viye dirençli olgularda yanıt oranları %34-38 olarak
bulunmuştur (68). Özellikle kaşıntının giderilme-
sinde etkili olmuştur. Yan etkileri sık ve genellikle
trombositopeni, granülositopeni ve grip benzeri be-
lirtilerdir. Romidepsin Kasım 2009’da FDA tarafın-
dan onaylanmıştır (36).

Denilökin diftitoks: Denilökin diftitoks, malign T hüc-
releri üzerinde ifade edilen IL-2 reseptörünü hedef
alan, bir toksik füzyon proteinidir. İlaç ABD'de
onaylanmıştır; ancak sadece tümör hücrelerini değil,
aynı zamanda diğer aktive edilmiş T hücreleri, B
hücreleri ve NK hücrelerini de etkilemektedir. Çe-
şitli faz III çalışmaları yapılmış ve son zamanlarda
plasebo kontrollü, 263 hasta içeren bir çalışma ya-
yınlanmış ve yanıt oranı %38 bulunmuştur (69).
Hastaların %89’unda bazıları ciddi olan yan etkiler
görülmüştür. Bunlar; enfeksiyon, kapiller kaçak sen-
dromu, ateş, artralji, baş ağrısı, kas ağrısı, gastroin-
testinal semptomlar, lenfositopenidir. Denilökin
diftitoks, 2011 yılında piyasadan çekilmiştir (36). Le-
nalidomid (talidomid analogu), Toll-benzeri resep-
tör agonistleri, bortezomib (proteazom inhibitörü),
brentuksimab, vedotin (CD30 karşıtı), anti-PD-1
(programlanmış hücre ölümü proteini), fosfoinosi-
tid 3-kinaz-inhibitörleri ya da protein kinaz C inhi-
bitörleri gibi bazı maddeler, dirençli kutanöz T
hücreli lenfomaların tedavisinde denenmektedir
(36).

Anti folik asit ilaçlar : Anti folik asit maddeler,
mitoz ve DNA sentezini, dihidrofolat redüktaz in-
hibisyonu yoluyla inhibe eder. Metotreksat ve yeni
bir madde olan pralatreksat ile eritrodermik kuta-
nöz T hücreli lenfoma türlerinde %33-%82 ara-
sında yanıt oranları elde edilmiştir. Haftalık 10-30
mg metotreksat olağan bir dozda tatbik edildi-
ğinde gastrointestinal, hematolojik ve hepatik yan
etkiler çok nadir görülür (70). Metotreksat, non-
Hodgkin lenfoma tedavisi için Almanya'da onay-
lanmıştır. Pralatreksat olumsuz yarar/risk
değerlendirmesi nedeniyle onay alamamıştır (36).

Non-pegile lipozomal doksorubisin: Pegile lipozomal
doksorubisin, progresif  kutanöz T hücreli lenfo-
malar için monoterapi olarak önemli bir ikinci ba-
samak tedavi olarak tavsiye edilir. Pegile lipozomal
doksorubisin, uzun süreli kullanıma uygun olma-
dığı için, non-pegile lipozomal doksorubisin, olası
bir tedavi seçeneği olarak denenmektedir (71).

Gemsitabin: Çalışmalarda, olguların %16’sında tam
remisyon elde edilmiş, ileriMF vakalarında yakla-
şık %51-70 yanıt oranları elde edilmiştir. Alman-
ya'da gemsitabin kutanöz T hücreli lenfoma
tedavisinde endikasyon dışı kullanılmaktadır. Şid-
detli hepatotoksisite, hemolitik üremik sendrom
ve kılcal sızıntı, kalp sorunları gibi yan etkiler gö-
rülmüştür. Uzun vadeli çalışmalar olmadığından
gemsitabin ilk basamak tedavi olarak tavsiye edil-
mez (72, 73). Siklofosfamid, doksorubisin, vin-
kristin ve prednizon ile çoklu kemoterapi
rejimleriyle yanıt oranları monoterapi ile karşılaş-
tırılabilir ancak daha yüksek toksisite göstermek-
tedir (36).

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Progresif  kutanöz T-hücreli lenfomalarda otolog
kök hücre naklinin nüks oranları yüksektir. Aksine
allojenik kök hücre nakli MF hastalarında greft-
versus-lenfoma etkisi aracılığıyla uzun süreli re-
misyon sağlayabilir. Tedaviye bağlı mortalite
yaklaşık %30 olduğundan, miyeloablatif  olmayan
(mini) allojenik kök hücre nakli azaltılmış toksisite
ve greft-versus-lenfoma etkisiyle, olası bir tedavi
alternatifi olabilir (74).
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Prognoz

Mikozis fungoidesin prognozu, temel olarak hasta-
lığın evresine, lezyonların boyutu ve tipine, ekstra-
kutanöz hastalık varlığına bağlıdır (1). Sınırlı
yama/plak MF olan hastalar aynı yaş, cinsiyetteki
kontrol gruplarıyla benzer yaşam beklentisine sa-
hiptir. Yama ve plaklar vücut yüzeyinin %10'undan
fazlasını etkilediği zaman, hastaların yaklaşık %20'si
önündeki 10 yıl içinde ölmektedir. Tümör aşama-
sında 10 yıllık sağkalım %42’dir.  Lenf  nodu tutu-
lumu ile bu oran yaklaşık %20’ye düşmektedir (1,
75).
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