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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-002 Referans Numarası: 516

YAYGIN BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA ÇİFT 
PROTEİN İFADELİ VE ÇİFT VURULU 26 HASTANIN 
GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
Erman Öztürk2, Şeyda Ece Oğuzer1, Mine Türkay1, Harun Aslan2, Öner Doğan3,  
Tülay Tecimer4, Olga Meltem Akay1, Mustafa Çetiner1, Burhan Ferhanoğlu1

1Koç Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi 
2Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği 
3Koç Üniversitesi Hastanesi Patoloji Kliniği 
4Acıbadem Üniversitesi Patoloji Kliniği

Giriş: Yaygın büyük B hücreli lenfomalarda (YBBHL) myc ve BCL2 immun-
histokimyasal (IHK) ifadesinin birlikteliği çift protein ifadesi olarak tanım-
lanmaktadır. FISH ile translokasyonlarının saptanması durumunda Dünya 
Sağlık Örgütü 2016 sınıflamasında myc ve BCL2 ve/veya BCL6 translokas-
yonu ile birlikte yüksek gradlı B hücreli lenfoma (çift veya üç vurulu len-
foma) olarak sınıflamaktadır. Bu hastalarda daha kötü klinik sonuçlar elde 
edildiği görülmektedir. Çift protein ifadeli ve çift vurulu hasta grubunda 
en iyi tedavi yöntemi halen tartışma konusudur. Bu çalışmada kliniğimiz-
de tanı alan ve tedavi edilen çift protein ifadeli ve çift vurulu 26 hastanın 
klinik verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Yöntem: YBBHL hasta grubunda çift protein ifadesinin ve çift veya üç 
vurulu yüksek gradlı lenfoma sıklığı ve sonuçlarını değerlendirme amacıy-
la 2009-2017 tarihleri arasında kliniğimize başvurmuş 88 YBBHL tanılı has-
tanın patoloji raporları geriye dönük myc ifadesi açısından tarandı. Yirmi 
altı hastanın patolojisinde myc histokimyasal olarak çalışıldığı görüldü ve 
incelemeye alındı.

Sonuçlar: Hastaların yaşı 32-89 arasında ve ortanca yaş 60 olarak saptan-
dı. Myc ve BCL2 ifadeleri sırası ile 18 (%69) ve 16 (%61) hastada saptandı. 
On üç (%50) hastada çift protein ifadesi saptandı. Bu hastaların 8‘inde 
(%31) myc, BCL2 ve BCL6 ifadesi FISH ile çalışıldı. Üç (%11) hastada myc ve 
BCL2 (çift vuru), 1 (%4) hastada myc, BCL2 ve BCL6 (üç vuru) translokas-
yonu saptandı. Çift protein ifadesinin Ki-67 ifadesi ile doğrudan bir ilişkisi 
olmadığı görüldü. Çift protein ifadeli 7 hastada IPI yüksekorta ve yüksek 
risk grubunda yer alırken çift protein ifadeli olmayan sadece 1 hasta 
yüksekorta risk IPI’ye sahipti. Çift/üç vurulu grupta tedavi da-EPOCH/R 
ile yapılırken, çift protein ifadeli hastaların 7/13 da-EPOCH/R kullanıldı. 
Diğer hastalar R-CHOP ile tedavi edildi. FDG-PET ile yapılan yanıt değer-
lendirmesinde 20 (%77) tam metabolik yanıt, 3 (%11) hasta dirençli 
olarak saptandı. Çift protein ifadeli ve çift protein ifade etmeyen hastalar 
arasında PFS benzerdi. Çift protein ifadeli grupta 3 hasta ilk bir yıl içinde 
kaybedilirken, çift protein ifade etmeyen grupta 22 aylık izlem süresince 
ölüm olayı gözlenmedi (log-rank, p=0.042). Tedavi modaliteleri arasında 
genel sağ kalım açısından fark görülmedi (log-rank, p=0.6).

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-001 Referans Numarası: 460

SON 20 YILDA HASTANEMİZDE VON WİLLEBRAND 
HASTALIĞI TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN GERİYE DÖNÜK 
İNCELENMESİ

Emre Ekinci1, Bade Yağmur Gürel1, Yunus Polat1, Şevval Gizem Ertürk1, Müjgan Okan1, 
Uğur Can Özçelik1, Namık Özbek1, Lale Olcay1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: İzlemimiz altındaki von Willebrand (vWH) hastalarının özelliklerini 
ve tanı aşamasında karşılaşılan güçlükleri belirlemek ve bundan sonraki 
uygulamalarımızda, bunların ışığında gerekli olan değişiklikleri yapmaktır

Gereç ve Yöntem: 1997–2017 arasında vWH nedeni ile hastanemize baş-
vuran çocuk hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 
yaş, cinsiyet, yakınmaları, öz ve soy geçmişleri, fizik muayene bulguları, 
hemogram, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı 
(aPTT), kanama zamanı, von Willebrand faktör (vWF), ristosetin ko-faktör, 
Faktör (F) VIII düzeyleri, ristosetin agregasyon testi sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Bu sürede 25 vWH’sının (ortalama yaş: 9,41±6,08 yıl, 8 erkek, 17 
kız) toplam 72 kez hastaneye başvurduğu görüldü. Hastaların tanı yaşı, 
7,08±6,06 yıl idi. Başvuru nedenleri, mukoza kanaması (n:48), cilt kanaması 
(n:11), darbe ve operasyon sonrası kanama (n:4), aPTT’de operasyon önce-
si saptanan uzama (n:3) idi. En sık rastlanan mukoza kanaması burun kana-
ması ve menoraji idi. Başvurularda ortalama vWF değeri %65,36±53,26 
idi. Dokuz (%36) hastada vWF, FVIII düzeylerinin izlem sırasında düşük 
ile normal arasında seyrettiği saptandı. Bunlar içinde beş hastanın bu 
nedenle özellikle incelendiği, kan alınma öncesinde yapılmış fiziksel 
aktivite (n:2), damardan kan alınırken endotel zedelenmesi (damarın zor 
bulunması nedeni ile turnikenin kolda uzun süre tutulması ve/veya 2> kez 
damara enjeksiyonla girilme denemesi yapılması) (n:2), kan alma sırasında 
aşırı korku ve çırpınma (n:1) öyküsünün olduğu görüldü. Bu hastalardan, 
daha sonra yeniden kan alındığı, ancak bu kez kan alma işleminden önceki 
son bir gün boyunca hastaların fiziksel aktivite yapmamalarının, mümkün 
olduğunca gerginlik yaratabilecek ortamlardan ve tartışmalardan kaçın-
malarının ve fiziksel darbelerden korunmalarının sağlandığı, yeniden kan 
alınırken damarların zedelenmemesine ve turnike ile kolun fazla sıkılma-
masına özen gösterildiği öğrenildi. Kan, bu şartlarda alındıktan sonra bakı-
lan vWF ve FVIII sonuçlarının hastalığı destekleyecek şekilde düşük çıktığı 
görüldü. Kanama belirti ve bulguları olmasına rağmen, sonuçları bazen 
düşük, bazen normal bulunan diğer dört hasta ise izlemden çıktıkları için 
bu yönden tetkik edilememişti. 

Hastaların 24’ü tip I, biri tip IIb (Gaucher zemininde) alt grubundandı. Bir 
hastada vWH tip 1 ile ağır hemofili A birlikteydi. Hastalar, kanama dönem-
lerinde taze donmuş plazma, dezmopressin, vWF+FVIII içeren kan ürünleri 
almışlardı.

Sonuç: Hasta grubumuzda en sık rastlanan vWH alt grubu, tip I olup, 
literatür ile uyumludur. Çalışmamızdaki en çarpıcı bulgu, hastaların 
%36’sında, FVIII ve/veya vWF’ün bazen düşük, bazen normal bulunarak 
tanı konulmasında güçlük yaratması veya konulmuş olan tanıda şüphe 
uyandırmasıdır. Bu durumun kan alınmadan önce yapılacak bazı hazırlık-
larla kolayca önlenebildiğini göstermesi yönünden çalışmamız alanyazına 
küçük bir katkı sağlamaktadır. Olgularımızdaki değerlendirmelerin kan 
gruplarına göre değerlendirilmemiş olması, genetik inceleme yapılma-
ması, ‘düşük vWF düzeyi ile hafif vWH’ ayrımının tam olarak yapılamasına 
neden olmuştur. Ancak bu bilgiler ışığında bölümümüzce, vWH şüp-
hesi olan hastalarda kan alınmadan önce sağlanması gereken koşulları 
standartlaştırmak amacı ile bir küçük rehber hazırlanmıştır. Bu sonuçlar, 
hastanın kan alınmadan önce yaptığı fiziksel aktivitenin, geçirdiği travma 
ve enfeksiyonun, kan alınırken damarın birçok kez delinmesinin hatalı 
sonuçlara yol açtığına dikkat çekmektedir. Kanama bulguları olan hasta-
larda, normal çıkan vWH parametreleri kuşkuyla karşılanmalı ve yukarıdaki 
koşulların varlığı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: vWH (von Willebrand Hastalığı), Faktör VIII, aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı, ristosetin agregasyon testi
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Sonuç: Merkezimizde miyelofibrozisli olguların allojenik nakil sonrası 
değerlendirmelerinde özellikle toplam sağkalım oranı literatürdeki birçok 
seride mevcut 3 yılda yaklaşık %44’lük sağkalım değerlerine göre yüksek 
görünmektedir. Hasta sayısının az oluşu önemli bir sınırlama olmakla bir-
likte hem yaş, hem de verici çeşitliliği mevcuttur. Diğer yandan literatüre 
göre daha yüksek sıklıkta GVHH görülmüş olması ve buna rağmen sağ-
kalımın yüksek kalması, transplant sonrası dönemdeki hasta takibinin ve 
ortaya çıkan komplikasyonların iyi yönetiminin önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Allojenik kök hücre nakli, Myelofibrozis

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
P-004 Referans Numarası: 313

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARINDA 
BENDAMUSTİNİN RİTUKSİMAB İLE BERABER 
KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Deniz Özmen1, Dilek Keskin1, Nurgül Özgür Yurttaş1, Sevil Sadri1, Ayşe Salihoğlu1,  
Ahmet Emre Eşkazan1, Muhlis Cem Ar1, Şeniz Öngören1, Zafer Başlar1, Teoman Soysal1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde kullanılan 
standart bir rejim bulunmamaktadır. Sağlıklı, genç hastalar (<65 yaş) için 
ilk basamakta fludarabin-siklofosfamid-rituksimab (FCR) tercih edilen 
kombinasyondur. Fakat, hastalık seyri boyunca bu olguların büyük bir kıs-
mında tekrar tedavi endikasyonu doğduğu ve fludarabin içeren rejimlere 
direnç geliştiği bilinmektedir. Ayrıca, yaşlı (>65 yaş) ve ek hastalıkları olan 
olgular için fludarabin uygun bir ajan değildir. Bendamustin-rituksimab 
(BR) rejimi bu hasta grubu için kabul edilebilir yan etki profiline sahip bir 
tedavi seçeneğidir.

Amaç: Daha önce tedavi almamış ve relaps/refrakter (R/R) KLL hastaların-
da BR rejiminin etki ve güvenliliğini araştırmak.

Hastalar ve Metod: BR rejiminin ilk basamakta kullanıldığı ve R/R hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Ağustos 2017’e kadar olan veriler değerlendirme-
ye alındı. R/R hastalarda standart bendamustin dozu 70 mg/m2 (1. ve 2. 
günlerde), daha önce tedavi görmemiş hastalarda ise 90 mg/m2(1. ve 2. 
günlerde) idi. Rituksimab ise ilk kürde 375 mg/m2, devam eden kürlerde 
500 mg/m2 olarak verildi. Hastalara ait demografik veriler, hastalık evre-
leri, biyolojik ve sitogenetik prognostik belirteçler, ek hastalıklar, önceki 
tedaviler, bendamustin dozu, siklus aralıkları, G-CSF kullanımı, yan etkiler, 
tedavi cevapları ve takip süreleri retrospektif olarak not edildi (Tablo 1). 
Tedavi cevabı NCI-WG kriterlerine göre belirlendi [Hallek ve ark.]. Bütün 
yan etkiler Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Yan Etki Kriterleri (NCI-
CTC) versiyon 4’e göre değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışmaya 19 hasta dahil edildi (Tablo 1). Hastaların 13 tanesi 
erkekti. Tanı sırasında, 10 hasta (%53) ileri evrede idi (Rai 3-4). Del(13q), 
del(11q) ve del(17p) sırasıyla 5,1 ve 2 hastada pozitif saptandı. BR baş-
landığı dönemde ortalama yaş 61 (41-80 yaş), 9 hasta (%47) 65 yaş ve 
üzerinde idi ve hastaların hepsi NCI-WG’ye göre aktif hastalık kriterlerine 

Tartışma: Çift protein ifadesi, çift/üç protein vurulu lenfoma 2010 yılından 
bu yana gündemdedir. 2014 yılı ve sonrasında myc IHK çalışması patoloji 
kliniğimiz tarafından yoğun bir şekilde çalışılmasına karşın morfolojik ve 
IHK özelliklerine göre her hastada raporlanmamaktadır. Çalışılan hastala-
rın çoğu myc ifadesi ve translokasyonu saptanması düşünülen hastalardır. 
Literatürde myc ifadesi %30-50, çift protein ifadesi %20-35, çift vuru 
%10’un altında saptanmaktadır. Bu kohortta oranların literatüre oranla 
yüksek olmasının nedeni seçilmiş vakalarda IHK çalışmaların daha yoğun-
lukla yapılması olarak görülmektedir. Çift protein ifadeli hastalar daha 
yüksek IPI değerlerine sahip olmaları ile dikkat çekmektedir. Çift protein 
ifadeli YBBHL hasta grubunda genel sağ kalım diğer gruba göre belirgin 
daha kötü bulunurken bu grupta yeni tedavi modalitelerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, çift protein ifadeli, çift vurulu

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
P-003 Referans Numarası: 242

MİYELOFİBROZİSLİ OLGULARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE 
NAKİL SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZLİ, GERİYE DÖNÜK  
BİR ANALİZ
Deniz Gören Şahin1, Mutlu Arat2, Nurcan Özçelik2, Burcu Kurt2, Fehmi Hindilerden3, 
Serkan Güvenç4, Hasan Sami Göksoy4, Reyhan Küçükkaya1, Emine Tülay Özçelik2

1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Şişli Florence Nightingale Hastanesi Hematopoetik Kök Hücre Nakil Merkezi, İstanbul 
3Bakırköy, Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul 
4Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul

Giriş: Primer miyelofibrozis (PMF), kronik miyeloproliferasyon, atipik 
megakaryositik hiperplazisi ve kemik iliği fibrozisi ile karakterize klonal 
bir kök hücre hastalığıdır. Sekonder miyelofibrozis ise genellikle enfeksi-
yonlar, neoplaziler gibi çok çeşitli sebeplere bağlı olarak kemik iliğinde 
gelişen fibrozis artışını ifade eder. Myelofibrozisli olgularda prognozun 
belirlenebilmesi için günümüzde en sık kullanılan skorlama sistemleri sıra-
sıyla IPSS ve DIPSS/plus’tır. Tedavi yönetiminde de bu prognostik skorlama 
yöntemlerine göre karar verilmesi önerilmektedir. Düşük riskli hastalarda 
konvansiyonel tedavi seçenekleri ve yeni geliştirilen JAK2 inhibitörleri 
tercih edilmektedir. Bununla birlikte günümüzde halen gösterilebilmiş tek 
şifa sağlayıcı tedavi seçeneği olan allojenik kök hücre nakli, ülkemiz Sağlık 
Bakanlığı endikasyon listesine göre de DIPPS skoru orta-2 veya yüksek 
riskli birincil (primer) veya ikincil (sekonder) miyelofibrozis tanılı hastalara 
önerilmektedir. Bu çalışmada miyelofibrozisli hastalarımızın allojenik nakil 
sonrası takip verilerini paylaşmayı amaçladık.

Gereç-yöntem: Geriye dönük ve kesitsel bu değerlendirmeye Şişli Florence 
Nightingale Hastanesi Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 
Merkezinde 2011-2016 yılları arasında allojenik nakil yapılan ve takipte 
olan toplam 9 miyelofibrozis tanılı olgu dahil edildi. Olguların tüm demog-
rafik özellikleri yanı sıra, DIPPS-plus skorları, takip ve engrafman süreleri, 
graft versus host hastalığı görülme sıklıkları gibi parametreler ve sağkalım 
verileri kaydedildi.

Bulgular: Olguların ortalama yaşları 49,7 (34-63) yıl idi. Erkek/kadın oranı 
6/3 olarak izlendi. Toplam 9 olgunun 6’sında DIPSS-plus skoru 4’ün üzeri 
olup yüksek risk grubuna dahil edilirken, diğer 3 hasta orta-2 risk grubu-
na dahil edilmişti. Ortalama Karnovsky skorlaması 80±3,2 (70-90) olarak 
hesaplandı. Hastaların genetik özellikleri incelendiğinde 5 hasta JAK-2 
pozitif, 2 hasta MPL pozitif idi, hastalardan birinde kromozom analizinde 
kompleks karyotip izlenmişti. 2 hasta ise klasik genetik mutasyonların 
hiçbirini taşımıyordu. Tanı ile transplant arası geçen süre ortalama 30,2 
ay (1,7-65,2) idi. Tam uyumlu kardeş nakil 6 olguda ve akraba dışı nakil 
3 olguda yapıldı. Hazırlık rejimi olarak 6 olguda (%66,6) ablatif ve 3 
olguda (%33,4) ise azaltılmış yoğunluklu hazırlık rejimi tercih edilmişti. 
Nakil sonrası döneme bakıldığında tam uyumlu kardeş nakilde, nötrofil 
engraftman (Absolü nötrofil sayısı>500x103/μL) süresinin akraba dışı 
nakile göre anlamlı kısa olduğu (sırasıyla 16 gün ve 20,3 gün, p=0,042), 
trombosit engraftman (trombosit>20.000x103/μL) sürelerinin ise tam 
uyumlu kardeş nakilde kısa olma eğilimi ile birlikte istatistiksel anlamlı 
farklılık göstermediği (sırasıyla 16,6 gün ve 23,6 gün p=0,09) izlenmiştir. 
Toplam 9 hastanın takibinde 3 olguda (%33,4) akut, 6 olguda (%66,6) ise 
kronik GVHH geliştiği izlenmiştir. Olguların genel sağ kalım verisi Şekil 
1’de gösterilmiştir. İki olgu sepsis nedenli kaybedilmiş olup, 7 olgu halen 
remisyonda izlenmektedir. Yaşayan hastalar için ortalama takip süresi 66,5 
ay olarak belirlendi. Hastaların 5 yıllık kümülatif sağ kalım oranı %70 olarak 
bulunmuştur.
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-005 Referans Numarası: 131

İMMUN TROMBOSİTOPENİLİ HASTALARDA  
KANAMA RİSKİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Turhan Köksal1, Mustafa Yılmaz2

1Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: İmmun trombositopeni (İTP), izole trombositopeni varlı-
ğıyla karakterize edinsel otoimmun bir hastalıktır. İTP’li hastalarda genel 
olarak çok düşük trombosit sayılarında dahi ciddi kanama oranları düşük 
olmakla birlikte zaman zaman yaşamı tehtid edici kanamalar görülebil-
mektedir. Çalışmamızda kanama riskini öngörmemizi sağlayacak faktörle-
rin incelenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji polikliniğinde İTP tanısı konulan 101 hasta dahil edil-
di ve hastaların kayıtları geriye dönük incelendi. Hastalarda sayısız peteşi, 

sahipti. Beş hastada BR ilk basamak tedavi iken, R/R 14 hastanın %71’i 
daha önceden fludarabin içeren bir kombinasyon rejimi almıştı. On has-
tanın rituksimab maruziyeti mevcuttu. Ortalama önceki tedavi sayısı 2 idi.

Ek hastalıklarından en sık görülen 3 tanesi hipertansiyon (%32), astım/
KOAH (%32) ve tip2 diyabetes mellitustu (%3).

Bendamustin dozu 70 mg’dan 100 mg/m2’ye kadar değişmekte idi. Takip 
eden hekimin kararına göre, ilk kürde bendamustin 70 mg olarak başlan-
mış ve 3 hasta hariç hepsinde devam eden kürlerde önceden planlanan 
dozlara ulaşılmıştı. Planlanan 6 kür tedavi 15 hastaya (%79) verilebilmiş, 
diğer 4 hastanın 3 tanesinde tedavi sırasında eksitus gelişmiş 1 hastada 
ise uzamış nötropeni nedeniyle tedaviye devam edilememişti. Hastaların 
%42’sinde (8 hasta) tedavi araları 35 güne uzamış ve %18’inde G-CSF 
kullanılmıştı.

Ortalama 17 aylık takip süresi içerisinde 5 hastada (%26) progresyon geliş-
mişti, bir sonraki tedaviye kadar geçen süre ortalama 12 aydı (5-34 ay). 
Tedavi cevapları Tablo 2’de gösterilmiştir. Takip süresince 5 hastada (%26) 
eksitus gerçekleşmişti. Beş hastanın iki tanesinde ikiden fazla ek hastalık 
mevcuttu, üç tanesi ise yüksek dozda bendamustin (≥90 mg/m2) almıştı. 
Ölüm nedenleri dirençli hastalık ve infeksiyonlardı. BR tedavisi sonrası 
ortalama genel sağkalım 13 aydı (5-34 ay).

Grad 3-4 yan etki, 14 hastada (%74) görüldü, en sık görülenleri hemato-
lojik yan etkilerdi (2 anemi, 12 nötropeni, 2 trombositopeni). Altı hastada 
tedavi sırasında ciddi infeksiyonlara rastlandı (2 bakteriyel pnömoni, 4 
febril nötropeni). Hematolojik olmayan toksisiteler grad 2 döküntü ve 

grad 2 bulantıydı.

Sonuç: BR, KLL hastalarında hem ilk basamakta hem de R/R olgularda 
etkili ve güvenli bir tedavi rejimidir. Majör yan etkiler myelosupresyon 
ve infeksiyondur. İleri yaşta ve ek hastalıklara sahip olgularda yüksek doz 
bendamustinden kaçınılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, bendamustin, rituksimab
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Myeloproliferatif hastalıklarda mutasyona uğrayan genler çoğunlukla 
sitokin reseptörü/JAK2 yolunu aktive eder (1). Esansiyel trombositoz ve 
primer miyelofibroziste JAK 2 mutasyonu negatif olan hastalarda kalre-
tikülin geni mutasyonlarının keşfi yeni bir gelişmedir. Kalretikülin hücre 
yüzeyi, sitoplazma ve endoplazmik retikulumda yer alan pleitropik etkileri 
olan bir şaperon proteindir (2). Kalretikülin mutasyonları trombopoietin 
reseptörü MPL ve JAK2’yi aktive eder, JAK-STAT yolunun hiperaktivasyo-
nuna yol açar (2). Daha önce yapılan bir çalışmada esansiyel trombositozlu 
bir hasta grubunda kalretikülin mutasyonu görülenlerde hemoglobin ve 
lökosit değerlerinin daha düşük, trombosit değerlerininse daha yüksek 
olduğu bildirilmiş (3). Miyelofibrozise transforme olma konusunda anlamlı 
bir fark gözlenmemiş (3).

Amaç: Bu çalışmada JAK2 mutasyonu saptanmayan ET ve PMF’de kalreti-
külin mutasyonunun hemoglobin, lökosit ve trombosit değerleri ve kemik 
iliği fibrozisi ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem:Çalışmaya esansiyel trombositoz ve primer myelofibrozis tanılı 
JAK 2 mutasyonu negatif 37 hasta alındı. Polimeraz zincir reaksiyonu 
ile değerlendirilen kalretikülin mutasyonu hastaların, %70’inde (n = 26) 
negatif,%30’unda pozitifti (n = 11). Hastaların %51’inde (n = 19) tanı 
anında kemik iliğinde fibrozis görülmedi. %49’unda (n =18) tanı anında 
kemik iliği fibrozisi mevcuttu. Fibrozis görülen hastaların %60’ında (n=11) 
1. derece, %10’unda (n = 2) 2. derece, %30’unda (n=5) hastada 3. derece 
kemik iliği fibrozisi mevcuttu. Kalretikülin mutasyonu pozitif olan hasta-
larda kemik iliği fibrozisinin anlamlı derecede daha fazla olduğu gözlendi 
(p=0,02). Kalretikülin mutasyonu ile hemoglobin, lökosit ve trombosit 
değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (p>0,05).

Sonuç: JAK2 mutasyonu negatif esansiyel trombositoz ve primer miye-
lofibrozisli hastalardan kalretikülin mutasyonunu saptananlarda kemik 
iliği fibrozisinin anlamlı olarak fazla saptanması, bu molekülü hedefleyen 
tedavi stratejilerinin etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Kaynaklar

1. Recent advances in understanding myelofibrosis and essential thrombocythemia 
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Anahtar Kelimeler: kalretikülin, esansiyel trombositoz, primer miyelofibrozis

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-007 Referans Numarası: 366

OTOLOG HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE NAKLİNDE 
PROFLAKTİK G-CSF KULLANIMI KOMPLİKASYONLARI 
AZALTTI MI?
Lale Aydın Kaynar1, Zübeyde Nur Özkurt1, Zeynep Arzu Yeğin1, Özlem Güzel Tunçcan2, 
Münci Yağcı1, Rauf Haznedar1

1Gazi Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Otolog kök hücre nakli (OKHN) morbidite ve mortalitesinin önemli 
nedenlerinden biri uzamış nötropeni süresince gelişen enfeksiyonlardır. 
Kök hücre ürününün kalitesi ve miktarı, myeloid büyüme faktörü kullanımı 
(G-CSF gibi) ve hastaya spesifik faktörler nötrofil engraftmanına etkilidir. 
Nakil sonrası G-CSF kullanımının nötrofil engraftman süresinin 1-6 gün 
arasında hızlandırdığı bildirilmektedir. Buna karşın G-CSF nin nakil sonrası 
standart kullanımı ile ilgili görüş birliği yoktur.

Amaç: OKHN naklinde proflaktik G-CSF kullanımının enfeksiyon sıklığı, 
nötrofil engraftman ve nötropeni süresi, hastanede yatış süresi, nakil iliş-
kili morbidite ve mortaliteye etkisini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve yöntem: OKHN’nde G-CSF (filgastrim) ünitemizde Şubat 2014 
tarihinden itibaren 3 yıldır rutin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
uygulama öncesi ve sonrası 3’er yılda yapılan ardışık OKHN yapılan verileri 

>5 cm ekimoz, 20 dakikadan uzun süren burun kanaması, dişeti, boğaz, 
gastrointestinal sistemden aralıklı kanamalar, hematüri ve hipermenore 
sonucu hemoglobinde 2gr/dl’den az düşme olması orta şiddette kanama 
olarak tanımlanırken, koter yada tampon gerektiren, hemoglobinde 2gr/
dl’den fazla düşüşe neden olan ve yaşamı tehtid edici olan kanamalar şid-
detli kanama olarak tanımlandı. Hastalar orta ve şiddetli kanaması olanlar 
ile kanamasız ve bu tanımların altında kalan hafif şiddette kanaması olan-
lar olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Orta yada şiddetli kanamanın, 101 hastanın 19’unda görüldüğü 
saptandı. Bu hastaların yaş ortalaması kanaması olmayan yada hafif şid-
dette olan hasta grubunun yaş ortalamasına göre yüksek olmakla birlikte 
istatistiksel fark içermiyordu (sırasıyla 49±21 yıl ve 43±16 yıl) (p=0,29). 
Orta yada şiddetli kanaması olan grupta ortalama trombosit sayısı kana-
ması olmayan yada hafif olan grubun ortalama trombosit sayısından 
istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (sırasıyla 16900±12485/mm3 ve 
40469±32160/mm3) (p=0,001) (Şekil 1). Orta veya ağır kanamalı grubun 
ortalama trombosit hacmi (MPV) diğer gruba göre istatistiksel anlamlı 
düşüktü (sırasıyla 8,7±1.3 fL ve 10,1±1,4 fL) (p=0,001) (Şekil 2). İki grubun 
ortalama hemoglobin değerleri arasında anlamlı fark yoktu (orta yada 
şiddetli kanama grubunda 12,8±1,6 gr/dl ve diğer grupta 13,2±1,6 gr/dl) 
(p=0,34).

Sonuç: Yapılan başka çalışmalara göre İTP’li hastalarda yaşın artması 
kanama riskinde de artışa neden olur. Bizim çalışmamızda da kanamalı 
grupta ortalama yaş büyük bulunmuş fakat istatistiksel fark saptanama-
mıştır. İTP’de kanama herzaman trombosit sayısıyla tam doğrusal ilişki 
göstermemekle birlikte trombosit sayısındaki düşüş kanama riskinde artı-
şa neden olmaktadır. Genç ve büyük hacimli, normal trombositlere göre 
hemostaz sağlayıcı etki açısından daha aktif olan trombositlerin varlığını 
gösteren yüksek MPV de kanama riski açısından önleyici bir faktör olarak 
dikkat çekmiştir. Bulgularımız başka çalışmalarla kısmen uyumlu olup yeni 
çalışmalarla da desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İTP, KANAMA, MPV

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-006 Referans Numarası: 511

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VE PRİMER 
MYELOFİBROZİSLİ HASTALARDA KALRETİKÜLİN 
MUTASYONU VE KEMİK İLİĞİ FİBROZİSİ İLİŞKİSİ
Güzin Çakmak1, Handan Kayhan2, Sanem Gökçen2, Zübeyde Nur Özkurt1,  
Zeynep Arzu Yeğin1, Rauf Haznedar1, Abdullah Münci Yağcı1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Moleküler Hematoloji 
Laboratuarı

Giriş: Esansiyel trombositoz ve primer myelofibrozis, megakaryositer 
seriyi ilgilendiren, patogenezi birbirine benzeyen iki hastalıktır. Esansiyel 
trombositoz megakaryosit proliferasyonu ile karakterize iken, primer mye-
lofibrozis aberran megakaryosit farklılaşmasından kaynaklanan sitokin 
salınımı sonucu gelişen fibrozis ön plandadır. Primer myelofibrozis hem 
myeloproliferatif hem de farklı derecelerde myelodisplastik özellikler taşır. 
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ALL tanılı hastalar başvuruda ortalama 100 aylıktır (54-162 ay). Lokosit 
sayıları ortanca 39.300/mm3 (723-139.500/mm3) bulunmuştur. Bir hastada 
Philedelphia kromozomu saptanmıştır. TRALL-2000, ALLIC BFM-2009, 
ESPHALL protokolleri uygulanmıştır. Metotreksat 1gr/m2 dozunda 36 
saatlik infüzyon ile verilmiştir. Kalsiyum lökoverinin ilk dozu 30 mg/m2 
42. saatte verilmiş, takiben metotreksat kan düzeyine göre davranılmıştır. 
İntratekal metotreksat 15 mg/m2 kalsiyum lökoverin eşliğinde uygulan-
mıştır. Üç hastada ağır mukozit, 1 olguda invazif mantar enfeksiyonu, 2 
hastada yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Hastaların 3 tanesi sırasıyla 26, 38, 
40. günlerde gastrointestinal sistem kanaması, pnömoni, invazif mantar 
enfeksiyonu, sepsis, yaygın damar içi pıhtılaşma ve pnömosistis jiroveci 
pnömonisi gibi tanılarla remisyon sağlanamadan kaybedilmiştir. Birinci 
remisyondaki 1 hasta 29. ayda testis + kemik iliği relapsı olduktan sonra F2 
blok öncesi evde kaybedilmiştir. Sadece 1 ALL tanılı hasta (ALL’lerin %20 si) 
90. ayda birinci remisyonda hayattadır.(Tablo 2)

Sonuç: Down sendromlu AML tanılı hastalar yoğunluğu azaltılmış tedavi-
leri iyi tolere etmiştir ve 6 hastanın 5’inde kalıcı remisyonlar elde edilmiştir. 
ALL tanılı 5 hastanın ise standart indüksiyon tedavisinde 3’ü enfeksiyon 
ve kanama ile kaybedilmiş, tedavisini tamamlamış 1 hasta relaps sonrası 
kaybedilmiş ve sadece bir hasta 8. yılda hastalıksız hayattadır. AML tanılı 
hastaların sonuçları literatürle uyumludur; ALL tanılı hastaların sonuçları 
literatürden daha kötüdür. Literatürde ALL hastalarında yüksek oranda 
kemoterapi toksisitesi, ciddi enfeksiyonlarla ölüm ve relaps görüldüğü 
bildirilmekte ancak %65’e varan 5 yıllık genel sağ kalım elde edilebilmek-
tedir. ALL’li hastalarda literatürde dikkat çekildiği gibi özellikle steroid 
kullanımı sonrası ateşsiz de olabilecek enfeksiyonlar konusunda duyarlı 
davranılması, destek tedavilerinin belki de antifungal, antibakteryel, anti-
viral profilaksilerin başlanması yararlı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Down sendromu, akut lenfoblastik lösemi, akut myeloblastik 
lösemi, enfeksiyonlar

geriye dönük toplanmıştır. Yıllara göre gelişen tıbbi destek tedavilerinin 
olumlu etkileri aşikar olması nedeniyle daha eski yıllara ait nakil verileri 
çalışmaya alınmamıştır. Hastalara rutin antimikrobiyal proflaksilerin yanın-
da, G-CSF alan grupta +5. günden itibaren 5mcg/kg/gün G-CSF sc başlan-
mış ve uygulama nötrofil engraftmanına kadar sürdürülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya toplam 226 hasta (129 erkek, 97 kadın) alındı. 
Hastaların 119’u multipl myelom ve diğer plazma hücre hastalıkları, 62’ü 
hodgkin dışı lenfoma, 25’i hodgkin lenfoma, 20’si akut myeloblastik lösemi 
idi. Analize alınan hastaların 99’u (%43.8) ortanca 9 (4-16) gün proflaktik 
G-CSF kullanmış, 127’si (%56.2) hasta kullanmamıştı. G-CSF ilişkili ve teda-
viyi kesmeyi gerektiren yan eti izlenmedi. Her iki grup arasında hastaların 
yaşı ve verilen ürün CD34+ hücre sayısı benzer (p>0.05) olmasına karşın 
proflaksi G-CSF alan hastalarda nötrofil engraftmanı daha erken [13(9-23) 
ve 12(10-22)gün], nötropeni süresi [11(5-23) ve 8 (5-19)gün] daha kısa sap-
tanmıştır (p<0.001). G-CSF alan hastalarda nötropenik ateş atağı (p<0.001) 
ve kateter enfeksiyonu (p<0.05) sıklığı belirgin düşük iken, pnömoni tanısı 
benzer sıklıkta bulundu. Hasta serisinde ilk 100 günde transplant ilişkili 
mortalite(TİM) olasılığı %1.3; toplam sağ kalım %66.3 saptandı. Her iki 
grupta ilk 100 gün mortalite ve toplam sağ kalım benzer bulundu.

Sonuç: Bir çok merkezde OKHN ve AKHN sonrasında da engraftman süre-
sini ve hastanede kalış süresini kısaltmak için G-CSF kullanılmaktadır. Buna 
karşın mortaliteyi olumlu etkisini gösteren kesin veriler yoktur. Bu çalış-
mada OKHN serisinde proflaktik G-CSF kullanımı ile nötropeni süresinde 
kısalma ve nötropenik ateş frekansında azalma saptandı. TİM ve enfeksi-
yon ilişkili mortalite analizlerinde “olay” oldukça düşük olması nedeniyle 
istatistiki anlamlılık düzeyine ulaşılamamış olabilir. OKHN öncesi tedaviler 
giderek artmakta ve KHN’ne gelen hastaların kemoterapi yükü daha fazla 
olduğu göz önüne alınırsa enfeksiyon ilişkili morbiditelerin azaltılması 
daha da önem kazanmıştır. OKHN’ne adapte edilmiş G-CSF proflaksisi 
standart olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: OKHN, profilaktik G-CSF, KHN komplikasyonları

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-008 Referans Numarası: 465

DOWN SENDROMLU ÇOCUK HASTALARIN  
AKUT LÖSEMİLERİNDE TEDAVİ SONUÇLARI
Sema Aylan Gelen1, Nazan Sarper1, Emine Zengin1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Down sendromlu hastalarda akut lösemi görülme sıklığı 
fazla olmakla birlikte tüm akut lenfoblastik lösemilerin (ALL) %3 ünü, akut 
myeloblastik lösemilerin (AML) %5-8ini oluşturur. Tedavi başarısı açısından 
farklı bir grup olması nedeniyle bu hastaların geriye dönük olarak değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: 2009-2017 yıllarındaki 0-18 yaşta tanı alan akut lösemili 
hastalarının dosyaları incelenerek, tanı ve tedavi sırasındaki özellikleri ve 
sağkalımları değerlendirildi. Altı AML-M7, 5 prekürsör B-ALL tanılı hasta 
saptandı. Hastaların ikisinde ventriküler septal defekt dışı kardiyak ano-
maliler mevcuttu.

Bulgular: Başvuruda AML’li hastalar 5 yaştan küçüktür (ortalama 27,8 
aylık, 11-43 ay). Lokosit sayıları ortanca 3210/mm3 (2951-129.000 /mm3) 
bulunmuştur. MRC-AML-10 protokolü uygulanmıştır. 2010 ve 2012 tarih-
lerinde izlenen 2 hastaya doz azaltılmadan kemoterapi uygulanmış ve bu 
hastaların biri 45. günde gastrointestinal ve pulmoner kanama ile kaybe-
dilmiştir. 2012 yılının sonlarından itibaren kemoterapi yoğunluğu azaltıl-
mıştır. Protokolde, sitozin arabinozid ve antrasiklin toplam dozlarını azalt-
maya dayalı yapılan değişiklikler: 1.ADE 7 gün, 2.ADE 6 gün verilmiştir. 
Üçüncü kürde bir hastada MACE uygulanabilmiştir. Amsakrinin temini güç 
olduğundan 3. Kür ICE olarak (idarubisin 5mg/m2/doz), MIDAC’da mitok-
santron 7 mg/m2, ARA-C 0,5 gr/m2 dozunda uygulanmıştır. İntratekal 
tedaviler ARA-C ve deksametazon olarak yapılmıştır. Yoğunluğu azaltılmış 
tedavi alan tüm AML li hastalar ortalama 58. ayda (7-81 ay) birinci remis-
yonda yaşamaktadır. Altı AML tanılı hastada yaşam oranı %83’tür, sadece 
bir hasta kaybedilmiştir. Tedavi sırasında toksisite yaşayan hastalardan 
birinde geçici hepatotoksisite ve supraventrikler taşikardi, bir hastada 
kusma ve ishal gözlenmiştir. Ağır mukozit hastaların %83’ünde gözlen-
miştir ve hastalara nazogastrik sonda veya total parenteral nutrisyon ile 
beslenme desteği yapılmıştır (Tablo 1).
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koagülopatisi tablosu ile dalakta kitle lezyonu olan hasta Kasabach-Merritt 
sendromu, splenik hemanjioendotelyoma olarak değerlendirildi. Mukoza 
kanamaları nedeniyle aralıklı trombosit süspansiyonu, kriyopresipitat ve 
taze donmuş plazma infüzyonları verildi. Hastanın yaşının küçük olması 
ve sepsis riski nedeniyle splenektomi yerine öncelikle medikal tedavi 
uygulandı. Beta blokör tedavi ile beraber yüksek doz steroid (puls metil 
prednisolon) başlandı. Tedavi sonrası hastanın cilt mukoza kanamalarında 
bir miktar azalma oldu. Ancak tüketim koagülopatisi tablosu devam etme-
si ve kitle boyutlarında gerileme olmaması nedeniyle hastamız dokuz 
aylık olduğunda splenektomi yapıldı. Patolojisi tümörün geniş alanlarda 
nekrotik özellikte olduğu, canlı tümör hücrelerinin izlenebildiği alanlarda 
hücresel atipi ve proliferatif aktivitenin belirsiz olduğu görüşü ile hemam-
jiom olarak raporlandı. Splenektomi sonrası klinik ve laboratuvar olarak 
düzelme sağlanan hasta 6 aydır sorunsuz olarak izlenmektedir.

Sonuç: Kasabach Merritt Sendromu infantlarda vasküler tümörlerin 
bilinen bir komplikasyonu olmasına karşın izole dalak hemanjiomlarında 
tüketim koagülopatisi literatürde nadir olarak bildirilmiştir. Tedavide stero-
id, beta blokör ve interferon gibi ajanlar etkili olabilirler. Ancak viseral vas-
küler tümörler sıklıkla farmakolojik tedavilere dirençlidirler. Splenektomi 
küratif olmakla beraber splenektomi sonrası enfeksiyon riski nedeniyle 
subtotal splenektomi uygulanan vakalar literatürde bildirilmiştir. Kanama 
kliniği ve tüketim koagülopatisi nedeniyle splenektomi ile tedavi edilen 
infantil dalak hemanjiomlu olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: dalak, hemanjiom, kasabach-merritt sendromu

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-010 Referans Numarası: 411

MULTİPL MYELOM HASTALARINDA M PROTEİNİ VE 
KARDİYAK FONKSİYONLARIN İLİŞKİSİ
Mehmet Baysal1, Elif Gülsüm Ümit1, Serap Baysal2, Hakkı Onur Kırkızlar1,  
Ahmet Muzaffer Demir1

1Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
2Trakya Universitesi Tıp Fakultesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Giriş: Multipl Myelom (MM), monoklonal hafif ve ağır zincirlerin aşırı 
üretimine yol açan plazma hücrelerinin çoğalmasıyla meydana gelen; 
hiperkalsemi, böbrek yetersizliği, anemi ve litik kemik lezyonları gibi son 
organ hasarı ile seyreden malin bir hematolojik kanserdir. Sistemik AL 
amiloidozda immunglobulin hafif zincir birikimine bağlı kardiyak tutulum 
bilinen ve prognozu etkileyen bir parametredir. Ancak MM hastalarında 
ise monoklonal proteinlerin kalp yapı ve fonksiyonlara etkisini gösteren 
yeterli ve tatmin edici düzeyde veri yoktur. Çalışmamızda, MM tanısı almış 
hastaların tanı anındaki immnuglobulin hafif ve ağır zincir tipi, düzeyleri, 
etkilenmiş hafif zincir düzeyinin etkilenmemiş hafif zincir düzeylerine 
oranlarının ekokardiyografik parameterlere etkilerini ortaya koymayı 
amaçladık.

Gereç ve yöntem:Çalışmamızda 2007-2017 yılları arasında T.Ü.T.F. 
Hematoloji Bilim Dalı’ınca MM teşhisi konulan tüm hastalar değerlendiril-
di. Hastaların birinci basamak kemoterapisi öncesindeki ekokardiyogratik 
parametreleri, immunglobulin hafif ve ağır zincir tipleri ve düzeyleri hasta 
dosyalarından ve hastane bilişim programından retrospektif olarak taran-
dı. Ekokardiyografik parameterlerine (Sol ventrikül sistol sonu hacmi, sol 
ventrikül diyastol sonu hacmi, ejeksiyon fraksiyonu) ulaşılabilen toplam 
201 hasta çalışmamıza dahil edildi. AL Amiloidozu olan hastalar, daha 
öncesine ait bilinen kalp kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı olan 
hastalar, IgM tipi M protein artışı olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 
Verilerin analizinde Student T testi, Fisher ki-kare testi ve Pearson korelas-
yon analizleri kullanıldı.

Sonuçlar: Hastalar immunglobulin tiplerine göre hafif zincir hastalığı 
olanlar ve hafif zincir hastalığı olmayanlar olarak ikiye ayrıldı. 35 hasta 
hafif zincir tipi, 166 hasta ise hafif zincir olmayan MM olarak değerlendi-
rildi. Hafif zincir tipi MM olan hastalarda sol ventrikül sistol sonu hacmi 
(LVESV) hafif zincir birikim olmayan hastalara göre daha yüksek saptandı 
ve bu değer istatistik olarak anlamlıydı (p<0.05). İmmunglobulin ağır 
zincir olarak IgA tipi MM teşhisi koyulan hastalarda tanı anındaki serum 
IgA düzeyiyle sol ventrikül diyastol sonu hacmi (LVEDV) ve LVESV arasında 
pozitif düzeyde orta düzeyli bir korelasyon saptandı (p=0,001 r=0,472; 
p=0,021 r= 0,308).

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
P-009 Referans Numarası: 517

KASABACH-MERRİTT SENDROMUNA YOL AÇAN DALAK 
HEMANJİOMUMLU OLGU
Özgür Cartı1, Yusuf Ziya Aral1, Mediha Akcan1, Emre Divarcı2, Ayşe Can1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Hemanjiomlar çocukluk çağının en sık görülen benign tümörleridir. 
Hemanjiomların çoğu cilt cilt altı dokuyu tutar ve sonuçta sorun oluştur-
mayarak kendiliğinden gerilerler. Beşten fazla sayıda, kubbe gibi kabarık 
hemanjiomu olan çocuklarda parankimal organlarda hemanjiomlardan 
şüphe edilmelidir. Kasabach-Merritt Sendromu infantil vasküler tümörlere 
bağlı olarak gözlenen tüketim koagülopatisi tablosudur. Kasabach-Merritt 
Sendromu tipik olarak küçük süt çocuklarında tanımlanmıştır. En sık üst 
ekstremite, gövde ve retroperitoneal bölgedeki vasküler lezyonlarda 
Kasabach-Merritt Sendromu tanımlanmaktadır. Baş-boyun, karaciğer ve 
dalakta yerleşen lezyonlar da daha az sıklıkta olmak üzere Kasabach-
Merritt Sendromuna yol açar. Koagülopati hayatı tehdit eden kanama-
lara yol açacak kadar ciddi olabilir. Mortalite oranı %10-37 oranında 
bildirilmiştir.

Olgu: Altı aylık erkek hasta vücutta morluklar ve diş etinden kanama 
yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede cilt mukozalarda solukluk, en 
büyüğü sol uylukta aşı yapılan bölgede 4x4 cm büyüklüğünde olmak 
üzere gövde ve ekstremitelerde kan alınan bölgelerde ekimotik lezyonlar, 
taşikardi, mezokardiyak odakta 1/6 sistolik üfürüm ve kot altında 6 cm 
splenomegali mevcuttu. Tam kan sayımında Hb: 6.5 gr/dL, MCV: 73.2 
fL, RDW: %22.6, BK: 15.610/mm³, trombosit: 13.000/mm³, retikülosit: 
%9 saptanan hastanın periferik yaymasında eritrositlerde polikromazi, 
anisositoz, şistositler ve 100 hücrede 2 normoblast görüldü, nadir tekli 
trombositleri mevcuttu. Coombs testi negatifti. Karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri normaldi. Protrombin zamanı ve aPTT >2 dk ölçülürken 
fibrinojen düzeyi ölçülemedi, D-Dimer 4527 µg/L yüksek saptandı. Kemik 
iliği aspirasyonunda selülaritenin normal olduğu ve megakaryositlerde 
artış görüldü, atipik hücre saptanmadı. Abdomen USG’de dalağın tama-
mını kaplayan lobüle konturlu heterojen kitle lezyonu belirlenmesi üze-
rine yapılan Abdomen MRG’de dalağın tamamını kaplayan 12.5x8.5x5 cm 
boyutlarında dalağı belirgin ekspanse eden lobüle konturlu kitle lezyonu 
izlendi. Trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi ve tüketim 
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çalışma mevcuttu. Martin PJ ve ark; BBH sayısının, engrafman sağlanması 
ve yetersizliğinde erken belirteç olarak kullanılabileceğini saptamışlar(3). 
Benzer şekilde biz de çalışmamızda engrafman günü ile BBH sayısı arasın-
da ilişki saptadık. Çalışmamızda CMV reaktivasyonu gerçekleşen kişilerin 
BBH sayısı incelendiğinden BBH sayısı ile CMV reaktivasyonun önceden 
kestirimi arasındaki ilişki incelenememiştir.
Kaynaklar

1. Thirup P. LUC, What Is That?. Clinical Chemistry 1999, 45(7)

2. Bain Barbara J, Blood Cells A Practical Guide, Wiley Blackwell, West Sussex 2015

3. Martin PJ, Anderson CC, Jones HM, Lai AP, Linch DC, Goldstone AH: A rise in the 
percentage of large unstained cells in the peripheral blood determined by the 
Hemalog D90 automated differential counter is a feature of impending myeloid 
engraftment following bone marrow transplantation. Clin Lab Haematol. 1986; 
8(1):1-8 

Anahtar Kelimeler: Büyük boyanmamış hücreler (LUC), engrafman, sitomegalovi-
rus, allojeneik kök hücre nakli.

Tablo 1. Hasta Özellikleri

n=

Hasta Sayısı 76

Yaş (medyan) 42 (18-69)

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 25/51

Tanı (ALL/AML/MDS/KLL/KML/KMML/IMF/ 
DBBHL/MHL/THL/HL/MM/AA/PEY)*

17(%22,3) /31(%40,7) /6(%7,8) /2(%2,6) 
/4(%5,2) /1(%1,3) /2(%2,6) /2(%2,6) /1(%1,3) 
/1(%1,3) /2(%2,6) /2(%2,6) /4(%5,2) /1(%1,3)

BBH sayısı (medyan)

PMNN 500** 0,09 (0,01-0,65)* 10^9/L

CMV 0,16 (0-0,7)*10^9/L

*ALL: Akut lenfoblastik Lösemi/ AML: Akut Miyeloid Lösemi/ MDS: Miyelodisplastik Sendrom/ KLL: 
Kronik Lenfositer Lösemi/ KML: Kronik Miyeloid Lösemi/ KMML: Kronik Miyelomonositik Lösemi/ IMF: 
İdiyopatik Myelofibrozis/ DBBHL: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma/ MHL: Mantle Hücreli Lenfoma/ THL: 
T Hücreli Lenfoma/ HL: Hodgkin Lenfoma/ MM: Multipl Myelom/ AA: Aplastik Anemi/ PEY: Primer 
Engrafman Yetmezliği 
**PMNN 500: nötrofil >=0,5x10^9/L

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-012 Referans Numarası: 290

CD30 + LENFOMALI OLGULARDA BRENTÜKSİMAB VEDOTİN 
TEDAVİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Lale Aydın Kaynar1, Zübeyde Nur Özkurt1, Zeynep Arzu Yeğin1, Münci Yağcı1

1Gazi Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Brentüksimab vedotin klasik Hodgkin lenfoma(HL) ve anaplastik 
büyük hücreli lenfoma gibi CD30 + maligniteleri olan hastalarda etkin-
liği kanıtlanmış bir anti-CD30 antikorudur. CD30’u eksprese eden nüks 
lenfomalarda onaylanmış bir tedavidir. Brentuximab vedotin kemoterapi 
ile kombine edilmiştir ve randomize çalışmalarda standart tedavilerle 
karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada, CD30 + HL ve NHL tanılı 15 hastada 
brentüksimab vedotin tedavisi geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Merkezimizde 11 erkek 4 kadın, toplam 15 hastaya brentüksi-
mab tedavisi uygulanmıştır. 12 hasta HL, 2 hasta anjioimmunoblastik T 
hücreli lenfoma (AİTL), 1 hasta periferik T hücreli lenfoma (PTHL) tanısı 
ile takip edilmekteydi. Tüm hastalar daha önce en az iki sıra kemoterapi 
almıştı 10 hastaya brentüksimab vedotin monoterapi olarak verildi. 5 
hastaya kemoterapi (siklofosfamid, prokarbazin,prednizolon) ile kombi-
ne tedavi olarak verildi. Otolog kök hücre nakli (OKHN) sonrası nüks 10 
hasta, allojeneik kök hücre nakli (AKHN) sonrası nüks 2 hasta ve nakil 
olmayan, en az iki sıra kemoterapiye dirençli 3 hastaya brentüksimab 
uygulanmıştır.Yanıt değerlendirmesinde 5 hasta tam yanıt, 3 hasta kısmi 
yanıt,1 hasta kararlı hastalık, 6 hasta ilerleyici hastalık olarak değerlendiril-
miştir. Brentüksimab vedotin’i tek ajan olarak verildiği 10 hastanın 4’ünde 
tam yanıt, 2 hastada kısmi yanıt, 4 hastada ilerleyici hastalık izlenmiştir. 
Kemoterapi ile kombine edilen verilen 1 hasta tam yanıt, 1 hasta kısmi 
yanıt, 1 hasta kararlı hastalık, 2 hasta ise ilerleyici hastalık olarak değerlen-
dirilmiştir. Sınırlı sayıda olgu üzerinden yaptığımız gözlemde kemoterapi 

Tartışma: Çalışmamızda ekokardiygografik olarak kısıtlı sayıda parametre 
incelenmiş olsa da hafif zincir MM ve IgA tipi MM hastalarında kardiyak 
disfonksiyonu yansıtabilecek bir ilişki saptadık. Bu bulgunun Amiloidoz 
dışı MM hastalarında kardiyak tutulum açısından önemli olabileceği, kar-
diyak tutulumu ortaya koyabilmek için daha detaylı ekokardiyografik ince-
lemeler içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Multiple Myelom, Kardiyak Disfonksiyon

Tablo 1. Hastaların yaş, cinsiyet, ekokardiyografik parametreleri ile MM tipi 
arasındaki ilişki

Hafif zincir dışı MM (n=166) Hafif zincir tipi MM (n=35) p değeri

Yaş 65,19±9,94 63,86±8,82 0,12

Kadın/Erkek 76/90 16/19 0,572

LVEDV (ml) 84,11±24,58 93,49±30,65 0,051

LVESV (ml) 36,19±12,39 41,63±16,19 0,027

EF (%) 59,93±5,44 58,14±1,14 0,067

Ig G tipi MM (n=110) Ig A tipi MM (n=56)

LVEDV p değeri 0,614 p değeri 0,001 (r değeri 0,472)

LVESV p değeri 0,931 p değeri 0,021 (r değeri 0,308)

EF p değeri 0,463 p değeri 0,267

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-011 Referans Numarası: 561

ENGRAFMANIN ERKEN BELİRTECİ: BÜYÜK BOYANMAMIŞ 
HÜCRELER
Tolga Aydın1, Mustafa Merter2, Uğur Şahin2, Gültekin Pekcan2, Zehra Narlı Özdemir2, 
Sinem Civriz Bozdağ2, Selami Koçak Toprak2, Pervin Topçuoğlu2, Önder Arslan2,  
Muhit Özcan2, Taner Demirer2, Osman İlhan2, Hamdi Akan2, Meral Beksaç2,  
Günhan Gürman2, Meltem Kurt Yüksel2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Büyük boyanmamış hücreler(BBH/Large unstained cell-LUC); oto-
matik kan sayım cihazlarında görüntülenen reaktif, aktive, atipik ve 
büyük lenfositleri, virositleri, blastları, plazma hücrelerini, saçlı hücreleri, 
hematopoietik kök hücreleri ve diğer anormal hücreleri içeren büyük, 
peroksidaz negatif hücrelerdir.Lösemide, viral enfeksiyonlarda, kronik 
böbrek yetmezliğinde, postoperatif cevap olarak, malaria enfeksiyonunda, 
myeloperoksidaz eksikliğinde değeri yükselir (1,2).

Amaç: Çalışmamızda allojeneik kök hücre nakli yapılan hastaların BBH 
sayısının nötrofil engrafmanı ve sitomegalovirus (CMV) reaktivasyonu ile 
ilişkisini inceleyip; bir tam kan parametresinin daha yararlı kullanılmasını 
amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2016 ile Ağustos 2017 tarihleri 
arasında allojeneik kök hücre nakli yapılan 76 hasta değerlendirildi. 
Hastaların %40,7’sini akut miyeloid lösemi, %22,3’ünü akut lenfoblastik 
lösemi oluşturmakla birlikte tanı dağılımı heterojen olan bir hasta grubu 
çalışmamızda incelenmiştir. BBH sayısı için Siemens Hematek 3000 sistemi 
kullanıldı. Engrafmanın sağlandığı ve CMV DNA’nın pozitifleştiği günlerde-
ki BBH sayısı ölçüldü. Nötrofil engrafmanı; ardışık 3 gün boyunca desteksiz 
mutlak nötrofil sayısının >=0,5x10^9/L olduğu ilk gün olarak kabul edildi.

Bulgular: Hastaların özellikleri Tablo-1 de gösterildi. Nötrofil engrafma-
nının sağlandığı gün ile BBH sayısı arasında korelasyon saptandı. BBH 
sayısı; nötrofil engrafman günü medyan değeri olan 0,09’dan büyük olan 
hastalar ile küçük olan hastalar karşılaştırıldığında; büyük olan grupta eng-
rafmanın daha erken geçekleştiği saptandı (14,5 gün - 17,5 gün sırasıyla; 
p= 0,041). Ancak CMV reaktivasyonu sırasındaki median BBH sayısı ile CMV 
kopya sayısı arasında korelasyon saptanmadı. Benzer şekilde engrafman 
günü ölçülen BBH sayısı ile CMV reaktivasyonu arasında da korelasyon 
saptanmadı.

Sonuç: BBH sayısı ile CMV reaktivasyonu arasında literatürde hiçbir çalış-
ma bulamazken; BBH sayısı ile nötrofil engrafmanı ile ilgili yalnızca bir 
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Tablo 2. KLL grubunun özellikleri
RAİ evresi (evre 0 /1/2) n: 4 (%12,1)/ n: 19 (%57,6)/ n: 10(%30,3)

B semptomu varlığı (n) 5 (%15,2)

Splenomegali (n) 14 (%42,4)

Hepatomegali (n) 5 (%5,2)

Hemoglobin 13,3 gr/L(7,80-17,50 gr/L) (min-max)

Trombosit 191000 /µL (10000-335000 /µL) (min-max)

Beyaz küre 14900 /µL (1700-13400/µL) (min-max)

LDH 227 gr/L (140-396 gr/L) (min-max)

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-014 Referans Numarası: 129

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKTA PARVOVİRÜS B 
19 ENFEKSİYONUNA BAĞLI PANSİTOPENİ VE PDGFRB GEN 
MUTASYON BİRLİKTELİĞİ
Nergis Öner Battaloğlu1, Mehmet Öztürk1, Nilgün Sönmez1, Dilara Fatma Akın1,  
Serpil Taşdelen1, Akkan Mahmud1, Üstün Ezer1, Emin Kürekci1

1Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü

Parvovirus B19; Parvoviridae ailesinin Erytrovirus cinsinde yer alan tek 
zincirli küçük bir DNA virusudur. Çocuklarda görülen döküntülü hastalık-
lardan eritema infeksiyozumun etkeni olan virus, eritroid öncül hücreleri 
etkileyerek, eritrosit yapımının duraksamasına neden olmakta, özellikle 
kronik hemolitik anemisi olan hastalarda aplastik krize yol açabilmektedir. 
Hastalık seyri sırasında sıklıkla sitopenilere de neden olmaktadır. 

PDGFR α/β veya FGFR1 gen mutasyonlarının, hipereozinofilik sendrom 
(HES) alt gruplarından primer klonal eozinofiliye neden olduğu göste-
rilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından klonal eozinofili “eozinofilinin 
ve mutasyonların (PDGFR α/β veya FGFR1) eşlik ettiği miyeloid/lenfoid 
neoplazmlar” ve “kronik eozinofilik lösemi-diğer şekilde belirlenmemiş” 
şeklinde sınıflandırılmıştır. Sıklıkla FIP1L1/PDGFRA gen füzyonu, çok nadir 
olarak da PDGFRA’nın diğer genler ile füzyonları, PDGFR B ve PDGFR1 gen 
mutasyonları klonal eozinofiliye neden olurlar.

Burada akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı ile ALLIC BFM 2009 protokolu 
kapsamında idame tedavisinin 12. ayında bulunan 6 yaşındaki kız hastada 
gelişen parvovirüs B-19 enfeksiyonuna bağlı pansitopeniyi ve bu esnada 
remisyonda iken kemik iliğinde izlenen artmış eozinofilik öncül hücreler 
nedeni ile araştırıldığında saptanan PDGFRB gen mutasyonu birlikteliğini 
sunmayı amaçladık.

ALL orta risk tanılı 6 yaşındaki kız hastaya ALLIC BFM 2009 protokolü baş-
landı.Tanıda yapılan ALL paneli genetik testlerinde sitogenetik ve mole-
küler genetik anormalliği yoktu. İdame tedavisinin 12. ayında kontrolleri 
sırasında pansitopeni saptandı (Hgb: 6,2 g/dL, WBC:1870/µL (TGS:450/µL) 
Trombosit:15000 /µL).

Kemoterapi ve trimetoprim/sulfametaksazolun kesilmesine reğmen pan-
sitopenisi düzelmeyen hastaya kemik iliği aspirasyonu (KİA) uygulandı. 
Aspirasyonda Kİ remisyonda ancak eozinofil öncül hücrelerin çok artmış 
(%29) olduğu saptanması üzerine KIA dan gönderilen örnekte parvovirus 
DNA >15x106 IU/ml bulundu. Eozinofilik serideki beklenmeyen artış nede-
ni ile kemik iliğinden yapılan PDGFR mutasyon araştırmasında PDGFRB 
mutasyonu heterozigot (p.M629T [13. ekzon c.1886T>C]) PDGFRA ise nor-
mal ve kromozom analizinin 46,XX kuruluşunda olduğu bulundu. Hastaya 
1 g/kg dozunda IVIG verildi. Bir ay sonra yapılan tam kan sayımında 
hematolojik parametrelerin tamamen düzeldiği ve parvovirus DNA kopya 
sayısının 30580 olduğu ve Kİ eozinofilik seri oranının %4’e gerilediği ve 
kemik iliğinin remisyonda olduğu görüldü.

Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tedavi esnasında gelişen pansito-
peni, uygulanan kemoterapi veya ko-trimoksazola bağlı olabileceği gibi 
nüksün de bir habercisidir. Böyle durumlarda Kİ kontrollerinde eozinofilik 
seri hücrelerinde artış özellikle B-prekürsör ALL için nüks işareti olabilir. 
Hastamızda görülen parvovirus enfeksiyonuna ikincil gelişen pansitopeni 
ve beklenmedik oranda bir eozinofilik seri artışı altta yatan PDGFR mutas-
yonu varlığı patofizyolojik zemininde meydana gelmiş olabilir. Olgumuz, 
lösemili çocuklarda gelişen pansitopeni ve eozinofilik seri artışının altta 

ile kombine brentüksimab yanıtının tek ajan brentüksimab tedavisine 
üstün olmadığı izlenmiştir. Brentüksimab sonrası hastaların %33.3 ünde 
tam yanıt, %20 sinde kısmi yanıt olmak üzere genel yanıt oranı %53.3 ola-
rak bulunmuştur. Brentüksimab tedavisinden sonra ortanca izlem süresi 
16,3 (2-48) ay, genel sağkalım oranı %40 olarak izlendi. Ortanca hastalıksız 
sağ kalım 12,9 (6-32) aydı.

Sonuç: Sınırlı sayıdaki olguda geriye dönük sonuçlarımız nüks/dirençli 
CD30 + lenfoma tedavisinde tek ajan brentüksimab vedotin’in etkin ve 
daha az toksik bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Brentüksimab vedotin

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-013 Referans Numarası: 512

ERKEN EVRE KLL HASTALARININ 25 OH D VİTAMİNİ 
DÜZEYLERİ SAĞLIKLI POPÜLASYONDAN DÜŞÜKTÜR
Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Şule Mine Bakanay1, Sema Akıncı2, Selin Küçükyurt Kaya1, 
Mehmet Gündüz2, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik lenfositer lösemi, matur B lenfositlerin monoklonal prolife-
rasyonu ile seyreden kronik lenfoproliferatif hematolojik malignitedir. D 
vitamini özellikle serumda ve iskelet sisteminde kalsiyum hemostazında 
rol oynar, ancak bir çok hücrede diferansiyasyon, proliferasyon, apoptozis 
ve anjiogenezi içeren hücresel faaliyetlerin sürdürülmesinde de görev 
aldığı bilinmektedir. 25(OH) D vitamini hedef organları ince barsak, 
böbrek ve kemik olsa da, normal ya da malign hematopoetik hücrelerde 
de D vitamin reseptörleri gösterilmiştir. Düşük serum 25(OH) D vitamini 
düzeylerinin kolorektal, meme ve diğer solid organ neoplazileri ile ilişkileri 
bilinmektedir. D vitamini yetersizliğinin KLL‘de kötü prognoz, kötü toplam 
sağ kalım ve tedaviye erken başlama ile ilgisi olduğu gösterilmiştir. Biz de 
bu çalışmada erken evre KLL hastalarımızda vitamin d düzeylerini kontrol 
grubu ile kıyasladık ve prognostik belirteçlerle ilişkisini inceledik.

İstatistiksel analiz: 2015-2017 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hematoloji kliniğinde takip edilen 33erken evre KLL olgusu ve 
34 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Her iki grupta da yaş ve 
cinsiyet dağılımları benzerdi. 25(OH) D vitamini <25 ng/ml olan olgular D 
vitamini eksik olarak kabul edildi. Veriler arasındaki istatistiksel analizler 
SPSS 16.0 versiyonu (SPSS inc. Chicago, IL, USA) kullanılarak ki-kare testiyle 
yapıldı. p değeri 0.05’in altındaki değer anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Tablo 1 de KLL hasta grubunun ve kontrol grubunun yaş ve 
cinsiyet oranları verildi 2 grup arasında anlamlı fark yoktu. KLL olgularının 
ortalama izlem süresi 44 ay (12-102 ay) olarak belirlendi. Olguların evre, B 
semptomu, organomegali durumları tablo 2 de özetlendi. KLL grubunda 
27 hastada, kontrol grubunda 16 hastada 25(OH)D vitamin eksikliği tespit 
edildi, iki grubun karşılaştırılmasında 25(OH)D vitamin eksikliği açısından 
anlamlı farklılık vardı. (p:0,003) KLL vakaları 25(OH)D vitamin durumlarına 
göre RAİ evresi, splenomegali, hepatomegali ve B semptomlarının varlığı 
açısından kıyaslandı ancak anlamlı farklılık görülmedi. 

Sonuç: Bu çalışmada literatürle uyumlu olarak erken evre KLL olgula-
rımızda 25(OH) D vitamin düzeylerinin sağlıklı popülasyonla kıyaslan-
dığında düşük olduğu gösterilmiştir. Çoğu erken evrede tanı alan KLL 
hastalarında,düşük 25(OH) D vitamin düzeylerinin prognoza etkisinin 
değerlendirilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: kronik lenfositer lösemi, 25 oh d vitamin

Tablo 1. KLL olguları ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet özellikleri
KLL Sağlıklı kontrol grubu

Yaş 60 (± SD 14) 55(± SD 9,5)

Cinsiyet E/K 15/18 13/21
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az sayıda hasta içermesidir. Sonuç olarak, çalışmamız OKHKN öncesi MM 
hastalarında daha derin tedavi yanıtına ulaşmanın daha uzun sağ kalım 
için önemini teyit etmektedir.
Anahtar Kelimeler: otolog hematopoietik kök hücre nakli, multipl myelom

 

 

yatan sebeplerinden birisinin de parvovirus enfeksiyonu ve belki de 
buna eşlik eden PDGFR mutasyonu olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Lösemi, Çocuk, Pansitopeni, Parvovirus, Eozinofil, PDGFR 
Mutasyonu

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-015 Referans Numarası: 368

MULTİPL MİYELOMDA OTOLOG HEMATOPOİETİK KÖK 
HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ HASTALIK DURUMUNUN TOPLAM 
SAĞ KALIMA ETKİSİ
Gürsel Güneş1, Ümit Yavuz Malkan1, Esra Sarıbacak Can1, Okan Yayar2, Müfide Okay3, 
Hakan Göker3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Otolog hematopoietik kök hücre nakli (OHKHN) multipl miyelom 
hastaları için temel bir tedavi seçeneği olmuştur. Sağ kalım ve nakil 
öncesi hastalık yanıt derecesi (CR ya da PR) arasındaki ilişki tartışmalıdır. 
Literatürde, konvansiyonel melfalan içeren rejimleri aldıktan sonra hasta-
lık stabilizasyonu sağlanan hastalarda benzer sağ kalım oranları rapor edil-
miştir.Aksine, objektif herhangi bir yanıtı olmayan hastalar nispeten kötü 
prognoza sahiptir. Biz bu çalışmada, OHKHN öncesi hastalık durumunun 
multipl miyelomda toplam sağ kalıma olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Olgular ve Yöntem: 2000-2014 yılları arasında multipl miyelom tanısı 
konulmuş ve OHKHN yapılmış hastalar geriye dönük olarak değerlendiril-
di. Toplam 126 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Sonuçlar: Hastaların temel parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. Tanı 
anında %51.3, %31.6, %17.1 hastanın ISS değerleri sırasıyla 1, 2 ve 3 
idi. Hastaların M protein tiplerinin dağılımıTablo 2’de verilmiştir. Nakil 
öncesi sadece 2 hastanın ECOG performansı kötü olarak değerlendirildi. 
Çalışmaya alınan 109 hasta CR/PR, 14 hasta ise yanıtsız idi. Yüksek doz 
melfalan tüm hastalar için standart hazırlama rejimiydi. 68 hasta takip 
sırasında nakil sonrasında nüks etti. Sitogenetik sonuçlar hastaların sade-
ce %32.5’sından elde edilebildi, bu hastaların %88.9‘u normal karyotipti. 
Hastaların sadece bir tanesi plazma hücreli lösemi idi ve bu vakanın da OS 
oranları diğerleriyle kıyaslandığında belirgin derecede düşüktü sırasıyla 
(16.5 ay, 53.4±3.79 ay). Nakil öncesi hastalık durumu ve toplam sağ kalım 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. CR ya da PR yanıtına nakil 
öncesi ulaşan hastaların nakil öncesi CR yada PR yanıtına ulaşamayan has-
talarla karşılaştırıldığında daha iyi OS yanıtları vardı(46.3±2.9 ay, 26.9±4.6 
ay sırasıyla, p=0.008).

Tartışma: Hastalık durumunun toplam sağ kalım üzerindeki etkisi halen 
çeşitli çalışmalarla araştırılmaktadır. 243 hasta ile yapılan bir çalışmada, 
PR ve CR’a ulaşan hastalarda ortanca sağ kalımın benzer olduğu (42 ve 
43 ay, sırasıyla), ve bu iki grubun ise yanıtsız hastalara (19 ay) oranla çok 
daha uzun sağ kalıma sahip olduğu gösterilmiştir. Toplam 1555 hastadan 
oluşan dört SWOG kemoterapi araştırmasında ise, toplam ve olaysız sağ 
kalım üzerinde başlangıç monoklonal protein yanıtının önemli olmadığı 
ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, henüz hastalık ilerlemesi saptanmamış 
6 veya 12 aylık döneme ait dönemlerde değerlendirilen olgularda, genel 
sağkalım, tümör kütlesinde <50, 50-75 ya da>%75 oranlarında azalma 
olan gruplarda benzer idi (30-35 ay). Takip eden çalışmalarda, yoğun 
kemoterapi ile bu tür yanıtları olanlarda sağ kalımın önemli ölçüde arttığı 
bulunmuştur. İlk tedaviden sonraki hastalık durumu, hastalığın seyrini 
etkilese de, bazı yazarlar başlangıç kemoterapisine verilen yanıtın otolog 
kök hücre naklinden sonraki başarıyı öngörmediğini ileri sürmektedir. 
Bu görüş, 46 primer refrakter miyelom ve 101 kemoterapi duyarlı MM 
hastasını kıyaslayan bir çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada M prote-
inin tedavi cevabının, tam cevap oranlarının ve otolog kök hücre nakli 
sonrası 1 yıllık progresyonsuz sağ kalım sürelerinin her iki hasta grubunda 
benzer olduğu gösterilmiştir. Diğer bir grup yazar ise daha derin yanıt 
elde etmenin sağ kalım avantajı olduğunu ileri sürmektedir. 2002- 2008 
yılları arasında OKHKN uygulanan 445 multipl myelom hastanın geriye 
dönük çalışmasında, hastalar ortalama nakil sonrası 77 ay takip edilmiş 
ve OKHKN öncesi daha derin bir yanıt elde etmenin sağ kalıma faydası 
olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmada OKHKN nakli öncesi PR/CR yanıtı 
olan MM hastalarının daha uzun toplam sağ kalım sürelerinin olduğu 
gösterdik. Çalışmamızın kısıtlı yönleri ise geriye dönük tasarımı ve görece 
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Bulgular ve tartışma: Antikçağda kan almada iki farklı yöntem kulla-
nılmıştır. Bunlar, flebotom aletinin kullanıldığı flebotomi ve deriyi çizme 
sonrası bir kap kullanılarak yapılan hacamat yöntemleridir. Kan alma yön-
temleri için de flebotom, kan alma kapları ve çeşitli kanüller kullanılmıştır.

Flebotomi işleminde kullanılan flebotom, düz, sivri uçlu ve çift tarafı kes-
kin basit bir alettir (Resim 1a,b,c). Genelde bronzdan yapılan flebotomlar, 
kan alma yanında çeşitli doku diseksiyonları, abse ve kavitelerin boşaltıl-
ması dahil birçok operasyonda da kullanılmıştır. 

Hipokrat, farklı vakalarda farklı tipte ve özellikte flebotomlar kullanılması 
gerektiğini ifade etmiştir. Yine Hipokrat kan almanın dışında, ampiyemin 
boşaltılmasında insizyonu kaburgalar arasından bir flebotom ile yaptığını 
anlatmıştır. Celsus’un ‘Roma’da genç yaşlı herkesin kanadığı’ ifadesi flebo-
tominin çok uygulanan bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Galen ise 
flebotomiyi tedavilerin bir parçası olarak görmüş ve en önemli savunu-
cularından biri olmuştur. Galen ayrıca vajinanın bazı diseksiyon gereken 
durumlarında da flebotom kullandığını ifade etmiştir. Paul, flebotomu kan 
alma dışında lakrimal fistül, sebase kistl ve hidrosel kesesinin eksizyonu, 
fimoziste prepisyumun insizyonu ve abselerin açılmasında kullandığını 
söylemiştir. Paul ayrıca karında asit için batın duvarını bir flebotom ile 
geçtiğini ve asitin drenajı için de bronz bir tüp yerleştirdiğini yazmıştır.

Vakumlama esasına dayanan hacamat işleminde kullanılan kan alma 
kaplarının bronz, boynuz ve cam gibi materyallerden yapıldığı izlenmiştir 
(Resim 2a,b,c,d). En çok bronz kapların kullanıldığı, emme ile çalışan boy-
nuzdan yapılanların daha çok kafa bölgesinde uygulandığı, cam olanların 
ise alınan kan miktarını görmede üstünlük sağladığı bildirilmiştir.

Celsus, yöntemin güçlü bir savunucusu olmuş, lokal problemler dahil çok 
çeşitli vakada bu yöntemi uyguladığın ifade etmiştir. Bronz olanların için-
de keten tiftiği yakılarak uygulanacak yere yapıştırıldığını ifade etmiştir. 
Boynuz olanların ise içindeki havanın emilmesinden ve deliğinin mumla 
kapatılmasından sonra kan toplamaya başladığını ifade etmiştir. Aretaeus 
ise kapların deriyi iyi kavraması için düz dudaklı olmasını, içindeki kızgın 
yağı ciltten uzak tutması için de dışa doğru boğumlu olması gerektiğini 
anlatmıştır. Galen de hacamatı sıklıkla kullanmıştır. Paul, kan alma kapla-
rının farklı boyutlarda olduğunu ve içinde yanan yağlı tiftiğin deriye değ-
memesi için vücuda yan şekilde yapıştırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kan almada muhtemelen kullanılmış olan diğer tıbbi alet grubu olan 
bronz kanüllerin vücudun istenilen yerine girebilmesi için uç kısımlarının 
sivri ve yarı açık olarak yapıldığı izlenmiştir (Resim 3).

Sonuç: Antikçağ doktorları Hipokrat, Celsus, Aretaeus, Galen ve Paulus’un 
kendi hacamat ve flebotomi uygulamalarında anlattıkları aletlerin burada 
resimleri verilen aletlerle örtüştüğü görülmüştür. Ülkemizde keşfedilmiş 
kan alma araç ve gereçleri Anadolu’da kan alma uygulamalarının arkeolo-
jik görsel kanıtlarını, antikçağ doktorlarının kan almada kendi uygulamala-
rını anlattığı günümüze ulaşan eserleri ise yazılı kanıtlarını oluşturmuştur. 
Antikçağda kullanılan aletlerinin günümüzde kullanılanlara oldukça ben-
zediği de izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antikçağ tıbbı, Flebotomi, Flebotom, Hacamat, Kan Alma 
Kapları, Kanüller, Anadolu Tıbbı

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-016 Referans Numarası: 606

TRAVMA SONRASI GECİKMİŞ KANAMA İLE PREZENTE OLAN 
PLAZMINOJEN AKTİVATÖRÜ İNHİBİTÖRÜ  
EKSİKLİĞİ OLGUSU
Banu Oflaz Sözmen1, Ayfer Arduç Akçay2, Emrah Egemen3, Demet Demirkol4

1Koç Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı 
3Koç Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bilim Dalı 
4Koç Üniversitesi Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı

Amaç: Plazminojen aktivatorü inhibitörü-1 (PAI-1) fibrinolitik sistemin kilit 
elemanlarından biridir. PAI-1 eksikliği travma sonrası gecikmiş tip, derin 
doku kanaması ile seyreden nadir bir hastalıktır. Aile hikayesi olmaksızın 
subdural kanama ile başvuran bir PAI-1 eksikliği olgusu sunulmaktadır.

Olgu sunumu: Onbeş aylık, bilinen sağlık problemi olmayan erkek hasta 
kanepeden düşme sonrası konvülziyon ve akut bilinç değişikliği ile baş-
vurdu. İlk değerlendirmesinde subdural hematom saptanan hastanın 
özgeçmiş ve soygeçmişinde kanama diyatezi ile uyumlu hikayesi yoktu. 
Koagülopati açısından yapılan birinci ve ikinci basmak değerlendirmele-
rinde trombosit sayısı, trombosit fonksiyon analizi, von Willebrand faktör 
antijen düzeyi ve ristosetin kofaktör aktivitesi, faktör VIII düzeyi, protrom-
bin zamanı(PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı(aPTT), fibrinojen 
düzeyi, trombin zamanı normal bulundu. Faktör XIII düzeyi gönderildikten 
sonra takibe alınan hastanın kontrol beyin tomografisinde kanamada artış 
saptanması ile olası faktör XIII eksikliği için taze donmuş plazma(TDP) 
tedavi uygulandı. İlerleyen günlerde faktör XIII düzeyinin normal bulun-
ması sonrasında etiyolojinin aydınlatılması için anne ve babası akraba 
olan hastada PAI-1 eksikliği olabileceği düşünüldü. Hastanın PAI-1 düzeyi 
1 ng/mL(7-43) saptandı. Kanaması TDP ile durmuş olan hasta takibe alındı. 
Genetik muatsyon analizi beklenen hastanın izleminde başka kanama 
olmadı.

Sonuç: Plazminojen aktivatorü inhibitörü-1 (PAI-1) fibrinolitik sistemin 
kilit elemanlarından biridir. Fazlalığı tromboz riskini arttırırken eksikliği 
genellikle travma veya cerrahi sonrası gecikmiş tip kanamaya neden olur. 
PAI-1 eksikliğine bağlı kanamalar sıklıkla travma sonrası geliştiği için ayrı-
ca adli vaka olarak da şüphe uyandırmaktadır. Nadir bir hastalık olmakla 
birlikte travma sonrası gecikmiş tip kanama ile başvuran hastalarda birinci 
ve ikinci basamak testlerin normal çıkması durumunda PAI-1 eksikliği 
açısından değerlendirme yapılmalıdır. Bu özellikle ülkemiz gibi akraba 
evliliklerinin sık olduğu ülkeler için önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Plazminojen aktivatörü-1 eksikligi, PAI-1

 � Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-017 Referans Numarası: 30

ANTİKÇAĞDA ANADOLOLU’DA KULLANILAN  
KAN ALMA ALETLERİ
Şebnem İzmir Güner1, Ekrem Güner2, Osman Özdemir2, Haluk Perk3

1İstanbul Esenyurt Üniversitesi Şişli Kolan Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Erişkin Kemik İliği Nakil 
Ünitesi, İstanbul 
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, 
İstanbul 
3Özel Haluk Perk Müzesi, İstanbul

Giriş - Amaç: Vücuttan kan alma uygulamaları bazı hastalıkların tedavisi 
için antik dönemde yaygın olarak kullanılmıştır. Amaç, bir hastalıktan dola-
yı vücutta birikmiş kirli veya fazla kanı alarak vücuttaki zararlı unsurları 
boşaltmaktır. Anadolu’da antik dönemde uygulanan kan alma yöntemleri 
ve kullanılan aletlerin günümüzdekilere oldukça benzediği izlenmiştir.

Bu yazımızda Anadolu’da kan alma uygulamalarında kullanılan aletleri ve 
çeşitlerini antikçağ doktorlarının ifadeleri ve arkeolojik görselleri eşliğinde 
ortaya koyacağız.

Materyal metod: Konu ile ilgili literatürler ve kitaplar incelenmiş, web 
tabanlı ve ziyarete dayalı Türkiye’deki arkeoloji müzelerindeki kan alma 
aletleri araştırılmıştır.
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Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri tab-
loda verilmiştir. Tanı anında hastaların ortanca yaşı 35,1 (aralık, 22-58), 
tanı anından itibaren ortanca takip süresi 43 ay (aralık,18-162 ay) olarak 
bulunmuştur. Splenik tutulum 1 hastada (%0.6) tespit edilmiştir. Birinci 
sıra tedavi olarak tüm hastalara verilen ABVD (Doksorubusin, Bleomisin, 
Vinblastin, Dakarbazin) sonrası yanıt elde edilen 9 hastadan 4’ünde (%44) 
ilk 12 ay içinde nüks gelişmiştir. Hastalarda tanıdan ilk BV uygulamasına 
kadar geçen ortanca süre 36 aydır (aralık, 11-161 ay). BV uygulamasından 
önce hastalar ortanca 4 sıra (aralık, 1-6) tedavi almışlardır. Tüm hastalara 
otolog kök hücre nakli (OKHN) uygulanmış olup OKHN sonrası BV alan 16 
hasta (%89) vardır. İki hasta BV tedavisi öncesinde allojeneik nakil olmuş-
tur. BV, hastalara ortanca 5 kür olarak verilmiştir (aralık, 2-16), 3 kür tedavi-
yi tamamlayan 12 hasta (%67) vardır. Hastaların BV’ne yanıtları şöyledir: 4 
hasta tam yanıt (%22), 6 hasta parsiyel yanıt (%33), 4 hasta stabil hastalık 
(%22), 4 hasta progresyon (%22). BV tedavisine yanıt veren 10 hastadan 
2’sinde (%20) 12 ay içerisinde nüks gelişmiştir ve hastalar nüks sonrası 
ortanca 4 ayda exitus (aralık, 3-5) olmuşlardır. BV ile tedavi yanıtı alınama-
yan 8 hastaya farklı tedaviler uygulanmış (nivolumab, GDP, vorinostat-siro-
limus, allojeneik nakil), 1 hasta exitus olmuştur. BV tedavisi sonrası ortanca 
takip süresi 9 aydır (aralık, 1-27 ay) ve 1 yıllık progresyonsuz sağkalım 
%39 olarak tespit edilmiştir. BV alan hastaların 4’ünde (%22) tedavinin 
kesilmesini gerektirmeyen minör yan etkiler (cillte hiperemi, kostalarda 
hassasiyet, idrarda yanma, el ve ayaklarda uyuşma, ishal) gelişmiştir.

Sonuçlar: Hastaların BV ile toplam yanıt oranı ve progresyonsuz sağkalım 
önceki çalışmalara göre düşük saptanmıştır. Bunun nedenleri çalışmaya 
dahil edilen hastaların tedaviye dirençli olması, BV öncesi çok sıra tedavi 
almış olmaları veya verilen BV kür sayısının az olması olabilir. BV, nüks 
CD30+ HL tedavisinde güvenilir bir alternatiftir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, Brentuksimab vedotin

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-018 Referans Numarası: 419

RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA’DA 
BRENTUKSİMAB VEDOTİN DENEYİMİ
Erman Akkuş1, Erden Atilla1, Eda Babayiğit1, Sümeyye Ateş1, Sinem Civriz Bozdağ1, 
Pervin Topçuoğlu1, Önder Arslan1, Muhit Özcan1, Taner Demirer1, Osman İlhan1,  
Meral Beksaç1, Selami Koçak Toprak1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Hodgkin Lenfoma (HL)’da nüks sonrası kurtarma tedavisi ile 
uzun süreli hastalıksız sağkalım %40-50 hastada sağlanabilmektedir. 
Brentuksimab vedotin (BV) anti-CD30 monoklonal antikoru ve yapay bir 
antitubulin ilaç olan monometil auristatin E birleşiği olup nüks etmiş HL 
tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle otolog kök hücre nakli sonrasında 
BV tedavide kullanıldığında %75’e varan yanıt oranına ulaşılmıştır.

Gereç ve yöntem: Temmuz 2000’dan itibaren kliniğimizde tanı konup 
tedavi alan 18 CD30+ HL hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmada hastaların nüks sonrasında aldıkları BV tedavisine yanıtları, 
sağkalımları, tedavi ile ilişkili toksisiteler değerlendirilmiştir. Hastalara 1.8 
mg/kg BV her 3 haftada bir 30 dakikada infüzyon şeklinde uygulanmıştır.
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Tablo 1. Hastaların Genel Özellikleri
Özellikler ≥65 yaş Hastalar <65 yaş Hastalar

Yaş medyan (yıl) 76.15 (65-97) 48.02 (19-64)

Erkek n(%) 102 (%58,3) 102 (%51.8)

Kadın n(%) 73 (%41,7) 95 (%48.2)

Klinik Özellikler

MDS öyküsü n(%) 78 (%44,5) Yok

Sitogenetik n(%)

İyi n(%) 26 (%14.8) 80 (%40.6)

Orta n(%) 51 (%29.1) 68 (%34.5)

Kötü n(%) 44 (%25.1) 49 (%24.9)

Bilgisi yok (n(%) 54 (%31) Yok

Tedavi n(%)

Yoğunlaştırılmış tedavi (7+3) 48 (%27.4) 183 (%92.9)

Hipometileyici ajan 72 (%41.1) Yok

Hidroksiüre 4 (%2.3) Yok

Düşük doz sitarabin 43 (%24,6) Yok

Çoklu tedavi 8 (%4,6) 14 (%7.1)

Beslenme durumu n(%)

BMI≥21 81 (%46,3) 63 (%32)

BMI<21 94 (%53,7) 134 (%68)

Ortalama sağ kalım medyan (ay) 6,9 18,2

Tablo 2. Kırılganlık Değerlendirme Sonuçları

Özellikler Değerler p değeri

ECOG performans skoru n(%) ≥65 yaş 
Hastalar

<65 yaş 
Hastalar

1 16 (%9,1) 8 (%4.1)

2 49 (%28) 119 (%60.4)

3 44(%25,1) 49 (%24.9)

4 66 (%37,7) 21 (%10.7)

Karnofsky Performance Score n(%) 0-40 124 (%70.9) 79 (%40.1)

50-70 51 (%29.1) 118 (%59.9)

Charlson Komorbidite Skoru n(%) Mediyan 6,29 Mediyan 2.09

>5 161 (%92) 3 (%1.5)

<5 3 (%1.7) 194 (%98.5)

G8 (Geriatrik Tarama Aracı) Bozulmuş 123 (%70.3) 166 (%84.3) p=0.001

Normal 52 (%29.7) 31 (%15.7) p=0.001

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-020 Referans Numarası: 483

KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA 
KALRETİKULİN MUTASYONU
Şüra Öztekin1, Elif Öcal2, Şenay Boyacıgil2, Muhit Özcan1, Önder Arslan1, Meral Beksaç1, 
Pervin Topçuoğlu1, Selami Koçak Toprak1, Günhan Gürman1, Sinem Bozdağ1,  
İşinsu Kuzu1

1Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Patoloji Bilim Dalı

Philadelphia kromozomu negatif (Ph-)myeloproliferatif hastalıkların tanı-
sal yaklaşımında Jak2 mutasyonu yol gösterici bir mutasyon olma-
ya devam etmektedir. Ancak, yapılan son çalışmalar Jak2 mutasyo-
nu negatif olan esansiyel trombositoz ve myelofibrozis hastalarında 

 � Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-019 Referans Numarası: 79

AKUT MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA KIRILGANLIK, 
KRONOLOJİK YAŞ KAVRAMININ ALGISAL YANILTICILIĞI
Elif G Ümit1, Mehmet Baysal1, Ahmet Muzaffer Demir1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Günlük pratikte akut myeloid lösemi (AML) hastalarında kırılganlık 
yalnızca ileri yaş hastalarda, yoğunlaştırılmış ve remisyon hedefi ile verilen 
tedavileri tolere etmeyi değerlendirmek amacı ile değerlendirilmektedir. 
Kırılganlık, klinik olarak fonksiyonel ve fizyolojik kapasitenin yaşla ilişkili 
bozulmasından ötürü genel yaşamdaki düşüş ve savunmasızlığın artması 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında görüldüğü gibi kronolojik 
yaş aslında kırılganlığın karşılığı değildir. Bu bakış açısı ile çalışmamızda 
tüm yas grubundaki AML hastalarında kırılganlığı gözlemlemek, ve kırıl-
ganlığın günlük uygulamamızdaki yeri ve hastalarda sağkalımı ön görme-
deki yerini değerlendirmeyi amaçladık.

Metodlar: 2006-2016 yılları arasında AML tanısı konularak takibe alınan 
hastalarda performans (ECOG ve Karnofsky ile), komorbidite (Charlson ve 
ACE 27 indeksi ile), beslenme durumu (vücut kitle indeksi ile), incinebilirlik 
(geriyatrik G8 indeksi ile) değerlendirildi. Sonuçlar hastaların 65 yaş altı 
ve üzeri olarak gruplanması ardından bir biri ile ve sağ kalım süreleri ile 
karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Ortalama yaş 63 (19-97) idi. 197 hasta 65 yaş altı iken 175 
hasta 65 yaş üzeri idi. Genç gruptaki hastaların büyük çoğunluğu ECOG 
2 performans skoru göstermekte iken (119 hasta, %60.4), ileri yaş gru-
bunda 44 hasta (%25,1) ECOG 3, 66 hasta ise (%37,7) ECOG 4 performans 
göstermekte idi. Karnofsky performans değerlendirilmesi beklendiği 
üzere yaş ile korele idi. Beslenme durumu ele alındığından her iki grupta 
farklılık gözlenmedi. G8 incinebilirlik göstergesinde genç grupta 166 has-
tada (%84,3) incinebilirlik izleniyor iken, yaşlı grupta 123 hastada (%70,3) 
incinebilirlik gözlendi. Genç grupta ECOG ile karşılaştırma yapıldığında 
bu hastaların ECOG 2 grubunda yer aldığı izlendi. ECOG ile birlikte değer-
lendirildiğinde sağ kalımı öngördürmede anlamlı bulundu. Tablo 1’de 
hastaların genel özellikleri Tablo 2’de ise kırılganlık analiz bileşenleri yer 
almaktadır.

Tartışma: AML tanısı almış genç hastalar da yaşlı hastalar gibi daha 
derin performans incelemesine alınmalıdır. Yalnızca ECOG ile yapılan 
değerlendirmede ECOG 2 gibi, kabul edilebilir gözlenen hastaların detaylı 
analizinde aslında kırılgan olabileceği ve yoğunlaştırılmış tedaviyi tolere 
edemeyebileceği göz önüne alınmalıdır. Bunun en önemli bileşenleri 
beslenme, hastalık algısı, depresyon ve gerek hastalığın kendisi gerekse 
ilaçlara bağlı olarak gelişen kognitif fonksiyonlarda azalma’dır. Hastanın 
“fit” olma durumu en az remisyon sağlanması kadar önemli birincil tedavi 
hedefi olarak ele alınmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Akut Myeloid Lösemi
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-021 Referans Numarası: 181

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Canan Albayrak1, Davut Albayrak2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü 
2Samsun Medicalpark Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü

Çocukluk yaş grubunda sporadik esansiyel trombositoz çok nadir bir 
hastalık olup sıklığı 1/1,000,000 olarak bildirilmiştir. WHO 2008 esansiyel 
trombositoz tanı kriterleri; trombosit sayısının bir yıldan uzun süre yüksek 
seyretmesi (>450 X 109/l), trombositoz yapacak reaktif veya sekonder 
sebeplerin ekarte edilmesi (demir eksikliği, megaloblastik anemi, akut 
faz reaktanları, travma, operasyon), ailede myeloproliferatif neoplasm ve 
trombositoz öyküsü olmaması ve WHO myeloid neoplasm kriterleri olma-
ması olarak özetlenebilir.

Bu çalışmada Çocuk Hematoloji kliniğimizde sporadik esansiyel trombo-
sitoz tanısı almış yedi vaka sunulmuştur. Hastaların altısı kız, biri erkekti. 
Ortanca başvuru yaşı 13 yaş (en küçük 5 aylık, en büyük 15 yaş) idi. 
Başvuru şikayetleri; ergen çocuklarda baş ağrısı, baş dönmesi ve kulak 
çınlaması iken küçük çocukların şikayetleri yoktu, tesadüfen saptanmış idi. 
Hiçbir hastada trombüs tespit edilmedi. Tanıda trombosit sayısı ortanca 
1442 X109/l (en düşük 963, en yüksek 2438) idi.

Kemik iliği aspirasyonunda megakaryositlerde artış tespit edildi, sitoge-
netik anomali bulunmadı. Bir vakada Jak-2 (V617F) mutasyonu, iki vakada 
CALR mutasyonu tespit edildi. Hiçbir vakada MPL (W515L) mutasyonu 
bulunmadı. CALR mutasyonu bulunan vakalardan birinde bilinen bir tip 2 
mutasyon, diğerinde daha önce tanımlanmamış yeni bir mutasyon tespit 
edildi. Diğer dört vakada klonalite tespit edilmedi.

Mutasyon tespit edilen üç vaka ve tespit edilmeyen iki vaka hidroksiürea 
tedavisi ile izleniyor. Diğer iki vaka düşük doz aspirin kullanıyor. Takip 
süreleri altı ay ile dokuz yıl arasında seyrediyor. Herhangi bir komplikasyon 
gelişmedi.

Çocukluk yaş grubunda trombositoz sık karşılaşılan bir problemdir. 
Genellikle reaktif ve sekonder sebepler tespit edilir. Esansiyel trombo-
sitoz diğer sebepler ekarte edildikten sonra akla gelmesi gereken bir 
tanıdır. WHO 2008 kriterleri olan çocuk hastalarda mutasyon çalışmaları 
yapılmalıdır. Erişkinlerde Jak-2 (V617F), CALR ve MPL (W515L) mutas-
yonları toplamda %90 vakada görülürken, çocukluk yaş grubunda bu üç 
mutasyon ancak %25 vakada görülmektedir. Mutasyon tespit edilmeyen 
vakaların fazla olması yeni aday genlerin aranması ve çalışılması gerekti-
ğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel Trombositoz, Çocuk, Jak-2 (V617F), CALR, MPL (W515L)

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-022 Referans Numarası: 309

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASI FEMUR FRAKTÜRÜ 
GELİŞEN VE FIX REPLASMANI İLE OPERE EDİLEN  
HEMOFİLİ B OLGUSU
Işıl Erdoğan Özünal1, Arda Akkaya2, Mehmet Esat Uygur2, Zafer Başlar3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Kliniği 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
İstanbul

Giriş: Hemofili hastalarında uygun tedavi ile yeterli faktör düzeyi sağlana-
rak cerrahi girişimler güvenle yapılabilir. Bu bildiride uygun doz ve süre FIX 
replasmanı yapılarak ortopedik majör cerrahi girişim yapılan bir hemofili B 
olgusunu özetlemeyi amaçladık.

Olgu: Otuz yaşında erkek hasta ateşli silah yaralanması sonrası sol femur 
şaftında parçalı kırık (Resim 1) ve sol 5. metakarp kırığı nedeniyle hasta-
nemizin ortopedi kliniğine yatırıldı. Özgeçmişinde tekrarlayan mukozal 
kanamalar, sünnet sonrası ve travma sonrası uzamış kanama öyküsü olan 
hastanın 1 erkek kardeşinde ve amcasının oğlunda hemofili tanısı olduğu 
öğrenildi. Hasta başvurusundan 12 yıl önce başka bir hastanede tetkik 
edilmiş ve FIX düzeyi düşük bulunmuş, ancak hiç plazma kaynaklı veya 

kalretikulin(CALR) mutasyonunun bulunabildiğini ortaya koymaktadır. 
Biz de kendi kliniğimizde myeloproliferatif hastalık ön tanısıyla kemik iliği 
biopsisi yapılan hastalarda kalretikulin mutasyonu saptanma sıklığını ve 
klinik gidişatlarını incelemeyi amaçladık. AÜTF patoloji kliniğine kemik iliği 
biopsileri yönlendirilmiş olan 41 hastanın selülarite, fibrozis, hakim hücre 
serisi,immunhistokimyasal olarak CALR protein ifadeleleri ve CALR mutas-
yonları retrospektif olarak incelendi. Aynı zamanda tüm hastaların bcr abl 
ve jak2 mutasyonları ile tam kan değerleri analiz edildi.Değerlendirilen 
41 hastadan 16’sında(%39) CALR mutasyonu saptandı. Onaltı hastanın 
9’u Esansiyel trombositoz(ET), 7’si ise Primer myelofibrozis(PMF) tanıla-
rıyla izlenmekteydi. PMF tanısı almış hastalardan 3’ü DIPPS skoruna göre 
düşük, 3’ü ise DIPPS skoruna göre orta-2 risk grubunda idi. Bu hastaların 
9’u erkek, 7’si kadın iken ortanca yaş da 57(28-80)idi. Tüm vakaların 
immunhistokimyasal olarak da CALR ifadesinin olduğu gözlendi. CALR 
mutasyonu saptanan hastaların hepsinde bcr-abl ve jak 2 mutasyonları 
negatif idi. Hastaların CALR mutasyonları Tablo1‘de özetlenmiştir. Klinik 
veriler açısından tam verileri elde edilebilen 41 hastanın 37’si değerlendir-
meye alınmıştır. Polisitemia vera tanısı alan hastalarda CALR mutasyonu 
gözlenmemiştir. Esansiyel trombositoz tanısı ile izlenen hastalardan CALR 
mutasyonu olan (n:9) ve olmayan (n:4) hastalar değerlendirildiğinde 
mutasyonu olmayan hastaların daha genç olduğu hemoglobin, trombosit 
ve lökosit değerlerinin benzer olduğu gözlenmiştir. Mutasyon olan 2 ET 
tanılı hastada splenomegali gözlenirken, mutasyon olmayan 4 hastanın 
1’inde splenomegali görülmüştür. Dokuz mutasyon gözlenen ET hastası-
nın 2 sinde hidroksiüre, 3ünde ise Interferon tedavisi verilmiştir. Mutasyon 
gözlenmeyen ET hastaların ise 1’inin anagrelid ve interferon aldığı görül-
müştür.Primer myelofibrozis tanısı olan ve CALR mutasyonu gözlenen 7 
ve gözlenmeyen 4 hasta karşılaştırıldığında yaş, ve lökosit değerlerinin 
benzer olduğu, mutasyon gözlenen grupta hemoglobin değerlerinin 
daha düşük trombosit sayılarının daha yüksek olma eğiliminde olduğu 
gözlendi, ancak istatistiksel olarak fark saptanmadı. Mutasyonu olan 
hastaların 4’ünün hidroksiüre, eritropoetin, thalidomid, splenektomi gibi 
tedaviler aldığı, mutasyon olmayan grupta ise 2 hastaya tedavi verildiği 
görülmüştür. 

Sonuç olarak, çalışmamızda Ph negatif KMPH hastalarında CALR mutas-
yonu literatüre benzer oranlarda gözlenmiştir. CALR mutasyonu olan PMF 
hastalarında hemoglobin değerleri daha düşük, trombosit sayıları ise 
daha yüksek olma eğilimindeydi, hasta sayılarımızın az olması istatistik-
sel fark elde edememize neden olmuş olabilir. ET grubunda kalretikulin 
mutasyonu saptanan hastalarda daha çok sitoredüktif tedavi ihtiyacı 
gözlenmiş olmakla birlikte bu durum bu grubun yaş ortalamasının daha 
yüksek olması ile de açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler: kalretikulin,kronik myeloproliferatif hastalık

Tablo 1. Hasta ve mutasyon özellikleri

YAŞ CİNSİYET TANI CALR MUTASYONU

57 E ET c.1096_1129del (34 bazlık delesyon)

53 E ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

37 E ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

28 K ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

61 E ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

50 K ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyoni)

57 E ET c.1154_1154A>TGTGTC (1 bazlık delesyon, 6 bazlık insersiyon)(p.K385fs*47)

75 K ET c.1154_1155insTTGTC ((p.K385fs*47)

52 K PMF c.1154_1155insTTGTC ((p.K385fs*47)

69 E PMF c.1097_1142del (46 bazlık delesyon)

70 K PMF c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

52 E PMF c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

67 E PMF c.1154_1155insTTGTC (p.K385fs*47)

67 K PMF c.1154_1155insTTGTC (p.K385fs*47)

50 K ET c.1099_1150del (52 bazlık frameshiftdelesyon)

80 E PMF c.1100_1145del (46 bazlık delesyon)(p.L367fs*48)
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ya  � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-023 Referans Numarası: 551

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ ARDINDAN KRONİK 
MYELOSİTİK LÖSEMİ GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU
Sanem Pınar Uysal1, Erman Öztürk1, Olga Meltem Akay1, Mustafa Çetiner1,  
Burhan Ferhanoğlu1

1Koç Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Kronik lenfositik lösemi (KLL) yetişkinlerde en sık görülen lösemi türüdür. 
Kronik myeloid lösemi (KML) ise t(9,22) translokasyonu ile karakterize 
Philadelphia kromozom anomalisinin mevcut olduğu myeloproliferatif 
hastalıktır. KLL ve KML birlikteliği, literatürde az örneği olan bir durumdur. 
KLL tedavisi sonrası saptanan KML vakaları olduğu gibi, KML hastalığı 
sırasında KLL ortaya çıkan veya eşzamanlı teşhis edilen KLL-KML vakaları 
da söz konusudur. Bu sebeple, KLL ve KML birlikteliği olan vakaların klinik 
seyri ve altında yatan mekanizmalar tartışmalıdır. Bu olguda KLL sonrası 
gelişen KML kliniğini tartıştık.

71 yaşında erkek hasta, 2015 senesinde pankreasta nöroendokrin tümör 
nedeniyle operasyon ve splenektomi sırasında yapılan tetkiklerde mutlak 
lenfositoz görüldü. Yapılan akım sitometrisi incelemesi sonucu KLL/SLL 
tanısı aldı. 2015-2017 yılları arasında tedavisiz izlenen hastanın takipleri 
sırasında Ağustos 2017’de yapılan tetkiklerinde nötrofilik lökositoz ve 
trombositoz olduğu saptandı. Yapılan fizik muayenesinde karaciğer kot 
altı 3 cm olarak ele geldiği görüldü. Ek olarak sağ aksiller bölgede 2x2 cm 
lenfadenopati mevcut idi. Laboratuvar incelemesinde lökosit 33.3 x109/L, 
nötrofil 23.5 x109/L (70.6%), lenfosit 7.5 x109/L (22.4%), eozinofil 0.6 x109/L 
(1.9%), bazofil 0.9 x109/L (2.7%), hemoglobin 13.3 g/dL, trombosit 1339x 
x109/L, sedimentasyon hızı 12 mm/st, kreatinin 1.31 mg/dL ve LDH 311 
U/L bulundu. Periferik yaymada myeloid öncüller ve Howell jolly cisimcik-
leri izlendi. Yapılan genetik çalışmalarda JAK2 V617F/CALR/MPL negatif 
bulundu. PCR ile BCR/ABL (+) olduğu görüldü. Yapılan kemik iliği biyopsisi 
sonucu, KLL’yi destekleyen CD20+/CD5+ lenfoid popülasyon bulunması-
nın yanı sıra, granülositer seride ve megakaryositlerde artış saptanması 
ile kronik myeloid neoplazi tanısı kondu. Konvansiyonel karyotipinde 
philedelphia kromozomu saptandı. KLL/SLL ardından konulan KML tanısı 
sebebiyle hastaya İmatinib (400 mg) tedavisi başlandı. Makale yazıma 
hazırlandığı sırada hastanın İmatinib tedavisi yeni başlandığından yanıt 
değerlendirmesi henüz yapılmamıştı.

rekombinant faktör preparatı kullanmamıştı. Hastanemize başvuruncaya 
kadarki dönemde kanamalarda taze donmuş plazma replasmanı yapıl-
mıştı. Femur kırığı nedeniyle ortopedik cerrahi girişim planlanan hastanın 
tetkiklerinde aPTT 53,7 sn, FVIII düzeyi: %63 (N: 70-150), FIX düzeyi: %13,6 
(N: 70-120) saptandı. Karışım testinde inhibitör etkisi görülmedi. Hafif 
hemofili B tanısı ile majör cerrahi girişim planlanan, 70 kg olan hastaya 
pre-op hedef FIX düzeyi %100 olacak şekilde 6000 IU FIX uygulandı, 
uygulamadan 15 dakika sonra diğer koldan alınan kan örneğinden çalışı-
lan aPTT 34,9 sn saptandı. Hasta ortopedi kliniğince operasyona alındı ve 
sol femur fikse edildi (Resim 2). Operasyon sırasında kanama gelişmedi. 
Post-op 1. günde (ilk FIX uygulamasından 18 saat sonra) aPTT 35,3 olan 
hastaya 3000 IU FIX uygulandı. Post-op 2-3. gün hedef FIX düzeyi %40-60 
olacak şekilde ve aPTT normal sınırlarda kalacak şekilde 24 saat ara ile FIX 
uygulamasına devam edildi. Post-op 4-6. günlerde hedef FIX düzeyi %30-
50 olacak şekilde ve aPTT normal sınırlarda kalacak şekilde 24 saat ara 
ile 1000 IU FIX uygulamasına devam edildi. Hastanın aPTT seyri ve faktör 
uygulamaları Resim 3’te özetlenmiştir. İzlemde kanama ve cerrahi kompli-
kasyon görülmeyen hasta post-op 8. günde taburcu edildi.

Tartışma: Hemofili hastalarında uygun tedavi ile yeterli faktör düzeyi 
sağlanabilir ve cerrahi girişimler güvenle yapılabilir. Cerrahi klinikler ile 
hematoloji kliniğinin ve laboratuarın bu hastalara multidisipliner yaklaşı-
mı ile komplikasyonsuz cerrahi girişimler mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Hemofili, Faktör IX eksikliği
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başına veya kemoterapi ile kombine olarak denenebilir. Tedaviye dirençli 
vakalarda modifiye Bonn-Malmö protokolü kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Hemofili,Edinsel Hemofili,Sekonder Hemostaz 
Defekti,Koagülasyon Bozuklukları,Faktör VIII,Faktör VIII antikor 
titresi,Retroperitoneal kanama

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-025 Referans Numarası: 409

ANTALYA BÖLGESİNDE BETA-TALASEMİ GEN 
MUTASYONLARININ DAĞILIMI: TEK MERKEZE AİT 
SONUÇLAR
Ayşegül Uğur Kurtoğlu1, Volkan Karakuş2, Özgür Erkal3, Erdal Kurtoğlu4

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Kliniği 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve raştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Beta-talasemi, beta-globin geninde görülen 300’den fazla mutasyon 
sonrası ortaya çıkan ve sık görülen otozomal resesif bir hastalıktır. 
Çalışmamızda Antalya bölgesindeki beta-talasemiye ait mutasyon harita-
sını çıkartmayı amaçladık. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi 
Merkezi’nde takip edilen 146 hasta çalışmaya alındı. Beta-globulin geninin 
incelenmesinde DNA sequence analiz metodu kullanıldı. 146 hastanın 
DNA analizinin incelenmesi sonucunda 14 farklı mutasyon tipi tesbit 
edildi. En sık görülen mutasyon %52 oranında saptanan HBB:c.93-2IG>A 
[IVS-I-II0 (G>A)] idi. Bunu sırası ile %14.4 ile HBB:.c.92+6T>C [IVS-I-6 (T>C)], 
%8.2 ile H88: c.-80T>A [-30 T>A)] ve HBB:c.315+1G>A [IVS-ll-1 (G>A)] 
izlemektedir. Bu dört mutasyon tüm mutasyonların %83.1’ini oluşturmak-
tadır. Sonuçlarımız talasemide görülen mutasyonların saptanmasının, 
epidemiyolojik çalışmalar ve talasemiyi önleme programları açısından 
önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Beta-globulin geni, beta-talasemi mutasyon spektrumu, non-
transfüzyon dependant talasemi,transfüzyon dependant talasemi

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-026 Referans Numarası: 524

EDİNSEL APLASTİK ANEMİYE EŞLİK EDEN SERONEGATİF 
HEPATİT KLİNİĞİ
Selin Güler1, Alper Divarcı1, Yılmaz Ay1

1Pamukkale Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Edinsel aplastik anemi (AA), çocukluk çağında nadir görülen ve 
hayatı tehdit eden, çoğunlukla etiyolojisi saptanamayan edinsel kemik 
iliği yetmezliği tablosudur. AA’nin temel tedavisi hematopoietik kök hücre 
nakli veya immun süpresif tedavidir. Seronegatif hepatit kliniğinin nadiren 
AA’ye eşlik etmesi nedeni ile bu olgu sunulmuştur.

Olgu: 3 yaş kız hasta, kollarında morarma yakınmasıyla başvurdu. Bir 
haftadır özellikle travma sonrası morarmalarının olduğu ve son bir iki 
gün içerisinde de solukluğunun olduğu farkedilmiş. Son bir ay içerisinde 
enfeksiyon öyküsü yoktu. Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muaye-
nesinde; solukluk, ağız mukozasında inaktif kanama alanları ve tüm vücut-
ta çok sayıda ekimotik lezyonlar dışında patolojik bulgusu yoktu. Tam kan 
sayımı pansitopeni ile uyumluydu. Retikülosit:%0,45, direkt coombs testi 
negatif saptandı. Periferik yaymasında atipik veya blastik hücre izlenmedi. 
Trombositleri nadir, tekli ve granülerdi. Transaminaz düzeyleri yüksekti. 
Bilirubin düzeyleri, böbrek fonksiyon testleri ve elektrolitleri normaldi. 
CRP:0,8 mg/dl, sedimentasyon:46 mm/saat olan hastanın koagülasyon 
testleri normal sınırlardaydı. Viral paneli normal saptandı. Salmonella ve 
Brusella serolojileri negatifti. IgA, IgG, IgM düzeyleri yaşına göre normal 
aralıktaydı. Vitamin B12 ve folat düzeyleri normaldi. İdrar ve kan kültü-
ründe üreme olmadı. Otoimmün hepatit belirteçleri negatif saptandı. 
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri açısından yapılan akım sitometri 
sonucunda PNH klonu saptanmadı. Diepoksibütan testinde kırık sayısında 
artış görülmedi. Akciğer grafisi ve karın ultrasonografisi normaldi. Kemik 
iliği aspirasyonunda yağlanma artışı ve histiositlerde artış gözlendi. Blast 
görülmedi. Kemik iliği biyopsisi hiposellüler (%5’in altında sellülarite) 
olup aplastik anemi ile uyumluydu. Kemik iliği sitogenetik analizi ve MDS 

Sonuç olarak, KLL tanısı aldıktan sonra tedavisiz takip edilirken KML sapta-
nan olgunun klinik seyri, miyeloproliferatif ve lenfoproliferatif hastalıkların 
birlikteliğinin sık görülmemesi açısından incelemeye değer bir durumdur. 
Aynı zamanda, KML’nin KLL için uygulanan tedavinin lökomojenik etkisiyle 
ortaya çıkmış olabileceği yönündeki hipotezin aksini işaret etmektedir. 
Farklı prezentasyonlara sahip olabilen KLL-KML beraberliğinin etiyolojisini 
aydınlatmak için genetik çalışmaların detaylandırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, kronik myelositik lösemi, KLL-KML 
birlikteliği

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
P-024 Referans Numarası: 339

RETROPERİTONEAL KANAMA İLE BAŞVURAN BİR  
EDİNSEL HEMOFİLİ OLGUSU
Emir Çerme1, İstemi Serin1, Mehmet Enis Tezcan1, Sevil Sadri1, Elif Erdoğan2,  
Seval Ürkmez2, Tuğhan Utku2, Zafer Başlar1, Muhlis Cem Ar1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş: Edinsel Hemofili (EH), daha önce ailesel veya kişisel kanama öyküsü 
bulunmayan kişilerde pıhtılaşma faktörlerine karşı gelişen antikorlarla (en 
sık FVIII’e karşı) oluşan ve yaşamsal kanamalara yol açabilen bir kanama 
bozukluğudur. Genellikle sebebi bilinmemekle birlikte gebelik, malignite-
ler veya otoimmün hastalıklara eşlik edebilir. EH 65 yaş üstü bireylerde ve 
erkeklerde daha sık görülmektedir.

Olgu: Ailesinde ve kendisinde daha önce kanama öyküsü olmayan, 2003 
yılında geçirdiği bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben kollarında 
şişlik ve morarma yakınmaları ile başvuran 41 yaşındaki erkek hastanın tet-
kiklerinde FVIII:%1 ve FVIII inhibitör düzeyi: 9,6 BÜ bulundu. Biyokimyasal 
ve radyolojik olarak altta yatan sebep gösterilemedi. Hastaya EH tanısı 
konuldu ve steroid başlandı. Yanıtın kısmi olması ve hastada steroidin 
kesilememesi üzerine Nisan 2005’te tedaviye siklofosfamid 100 mg/gün 
eklendi. Nisan 2008’de siklofosfamitten fayda görülmediği için tedavi 
kesildi. 2010 yılında sağ psoas kasında kanama saptandı.Hastaya önce 
5 gün yüksek doz FVIII (12 saatte bir 100ü/kg) verildi. Etki görülmemesi 
üzerine rFVIIa 90 mcg/kg 2 saatte bir 3 doz daha 6 gün 4-8 saatte bir 90 
mcg/kg tedavisi verildi. Hastanın yakınması geriledi. Daha sonra ayaktan 
haftada 3 gün 50-100Ü aPCC ile uzun süreli profilaksiye alındı.

Cilt ve mukozal kanamaların devam etmesi ve inhibitör titresinde gerile-
me olmaması nedeniyle hastaya rituksimab 375mg/m2/haftax4 uygulan-
dı ancak yanıt alınamadı. İnhibitör titresi: 462 olan hastanın rituximab son-
rası inhibitör titresi 280-640 aralığında bulundu. 2014’te skrotal kanama 
gelişti; rFVIIa 2 saatte bir 3 doz 90mcg/kg ile kanama kontrol altına alındı.

Hasta 2016’da sağ uyluk kanama ile başvurdu.Feiba 3x3000 ü uygulandı. 
En son Haziran 2017’de hipovolemiye neden olan retroperitoneal kanama 
ile yoğun bakıma alındı. Hastaya rFVIIa önce 2 saatte bir 3 doz 90mcg/kg 
başlandı daha sonra sıklık 6 saatte bire kadar inildi. Bu esnada karın içi kay-
naklı olduğu düşünülen bir septisemi gelişti ve kanama yeniden başladı. 
Bu durumda 2 saatte bir rFVIIa ile yanıt alınamaması üzerine araya 75 ü/
kg 8 saatte bir aPCC eklendi. 2 kez plazma değişimi uygulandı. Bu şekilde 
3 gün tedavi edilen hastada kanama kontrol altına alındı. Ancak hasta 
yoğun bakımda 1 aylık izlemi sonunda gelişen çoklu organ yetersizliği 
tablosu içinde kaybedildi. 

Tartışma: EH’de kanamalar sıklıkla cilt altı/mukoza, derin kas ve retrope-
riton kaynaklıdır. Erken dönemdeki ölümler genellikle gastrointestinal ve 
pulmoner kaynaklı iken geç dönemkiler kafa içi ve retroperiton kanaması 
şeklindedir.

Uzamış aPTT ve kanama bulguları olan hastalarda heparin kullanımını dış-
ladıktan sonra ilk yapılması gereken karışım testidir. Karışım testi inhibitör 
lehine çıkan hastalarda Bethesda yöntemi inhibitör düzeyine bakılmalıdır.

EHA tedavisindeki amaçlar kanama kontrolü ve inhibitör eradikasyonu-
dur. Kanama kontrolü sağlamada ilk seçenek tedaviler rFVIIa veya aktive 
protrombin kompleks konsantreleri (aPCC) dir. Yukarıda bildirilen olguda 
olduğu gibi kanamanın durdurulamadığı yaşamsal durumlarda bu ilaçla-
rın kombinasyonları denenebilir; plazma değişimi ile antikor uzaklaştırma 
işe yarayabilir. İnhibitör eradikasyonunda ilk seçenek tedaviler ise steroid 
ve/veya siklofosfamid’tir. Tedavi başarısızlığı durumunda rituksimab tek 
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oranları ile transfüzyonla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin görülme sıklığı-
nı belirlemeyi hedefledik. 

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2004 - Aralık 2015 tarihleri ara-
sındaki on iki yıllık dönemde hastanemiz kan merkezine bağışçı olarak 
başvuran 18-65 yaşları arasındaki toplam 108.365 sağlıklı donör alınmıştır. 
Bu kayıtlardan HBsAg, anti-HCV, anti-HIV-1/2 ve sifiliz sıklığı ile ABO ve Rh 
kan grupları dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kan bağışçısı olarak başvuran 108.368 kişinin 98.901 (91.24 %)’ü 
erkek, 9.467 (8.76 %)’si kadındı. Kan bağışçılarının yaş aralığı 18-65 arasın-
da değişmekteydi. Tüm popülasyonda O, A, B ve AB kan gruplarının sıklığı 
sırası ile %31.2, %44.0, %16.2 ve %8.6 idi. Donörlerin 95.039’sı (%87.7) Rh 
pozitif ve 13.329’u (%12.3) Rh negatif olarak bulundu. Toplam donörlerin 
1.685’inde (%1.55) HbsAg testi pozitifliği, 102’sinde (%0.09) Anti-HCV 
pozitifliği, 23’ünde (%0.022) Anti-HIV-1/2 pozitifliği, 58’inde (%0.05) sifiliz 
testi pozitifliği saptandı.

Sonuç: Kadın ve erkeklerde ABO ve Rh kan grubu oranları birbirine 
yakındı ve Türkiye ortalaması ile benzerlik gösteriyordu. Cinsiyete göre 
yapılan analizde O, A, B, AB kan grupları için her iki cins arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı (sırasıyla p = 0.542, p = 0.714, p = 0.452, p = 0.997). 
Toplam donör grubunda yıllara göre yapılan analizde 2008 yılından 2015 
yılına kadarki iki yıllık dönemde bir önceki döneme göre HbsAg test 
pozitifliğinde anlamlı azalma mevcuttu (sırasıyla 2008-2009, 2010-2011, 
2012-2013, 2014-2015 dönemleri için p = 0.016, p = 0.02, p = 0.001, p = 
0.003). Sonuçlarımızın kan gruplarının dağılımı ve enfeksiyon etkenlerinin 
seroprevalansı konu sunda veri tabanı oluşmasına katkıda bulunacağını 
dü şünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kan donörleri, ABO ve Rh kan grubu sistemi, HBsAg, Anti-HCV, 
Anti-HIV, Sifiliz

paneli normal saptandı. İzleminde üç kez febril nöropeni atağı oldu; bu 
dönemlerde ampirik antibiyotik tedavisi uygulandı. İdrar ve kan kültür-
lerinde üreme olmadı. Trombositopeni ve anemi nedeniyle aferez trom-
bosit ve eritrosit süspansiyonu verildi. Hastanın izleminde dikkat çekici 
şekilde karaciğer enzimlerinde artış oldu (AST: 1043 IU/L, ALT: 1775IU/L). 
Trombosit refrakterliği gelişti. Hastaya seronegatif hepatit kliniğinin eşlik 
ettiği AA tanısı konuldu. HLA uygun vericisi olmadığı için hematopoietik 
kök hücre nakli yapılamadı; bu nedenle “Aplastik Anemi İmmunsupresif 
Tedavi Protokolü” başlandı. İmmün süpresif tedavi olarak antitimosit 
globülin (ATGAM) 40 mg/kg/gün i.v. infüzyon şeklinde protokolün 1, 2, 
3, ve 4. gününde uygulandı. Protokol gereği siklosporin 10mg/kg/gün 2 
dozda p.o. başlandı. Mutlak nötrofil sayısı 500/mm³ altında olduğu için 5 
mikrogram/kg G-CSF subkutan yapıldı. Protokolün ilk 4 gününde ATGAM 
ile birlikte metilprednisolon 2 mg/kg/gün i.v., ardından prednisolon 2mg/
kg/gün 1 hafta p.o. ve sonrasında 1mg/kg/gün olacak şekilde 1 hafta p.o. 
uygulandı. Prednisolon tedavisi 3 günde bir yarı doza düşülerek kesildi. 
Hastanın immunsüpresif tedaviyle birlikte AST ve ALT değerleri 14 gün 
sonunda normal aralığa geriledi. Siklosporin kan düzeyine göre siklos-
porin tedavisine devam edildi. Tedavinin 45. gününden beri eritrosit ve 
trombosit süspansiyonu ihtiyacı olmadı. İmmünsüpresif tedavi öncesi ve 
sonrası hemogram, transaminaz ve bilirubin parametreleri ve tedavin 3. 
ayındaki hemogram sonucu Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tartışma: Pansitopeni ve asemptomatik transaminaz yüksekliği ile baş-
vuran ve AA tanısı alan hasta, etiyolojide seronegatif hepatitlerin nadir 
görülmesi nedeniyle sunulmuştır. Edinsel aplastik anemi ile birlikte sero-
negatif hepatit olgularının birlikteliği %5 olarak belirtilmektedir. Hastada 
immunsupresif tedavi ile birlikte AA ve hepatit bulgularında belirgin 
iyileşme gözlendi. İmmunsüpresif tedavi sonrası hematopoezle birlikte 
hepatit tabosunun da düzelmesi hepatitin gelişmesinde de immün meka-
nizmaların rol oynadığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Aplastik anemi, hepatit, immunsupresif tedavi

Tablo 1. Hastanın immünsüpresif tedavi öncesi ve sonrası hemogram ve biyokimyasal 
parametreleri

İmmünsüpresif tedavi 
öncesi

Tedavinin birinci 
ayı

Tedavinin üçüncü ayı

Lökosit 1180 /mm³ 2490 /mm³ 3230 /mm³

ANS 130 /mm³ 310 /mm³ 1920 /mm³

Lenfosit 900 /mm³ 1850 /mm³ 840 /mm³

Hb 6,3 g/dl 7 g/dl 8,9 g/dl

MCV 79 fl 82,6 fl 98,7 fl

Trombosit 5000 /mm³ 4000 /mm³ 116000 /mm³

AST 1293 IU/L 31 IU/L 11 IU/L

ALT 1911 IU/L 30 IU/L 30 IU/L

Total bilirubin 1,56 mg/dl 0,88 mg/dl 0,38 mg/dl

Direkt bilirubin 1,25 mg/dl 0,62 mg/dl 0,31 mg/dl

İndirekt bilirubin 0,31 mg/dl 0,26 mg/dl 0,07 mg/dl

 � Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-027 Referans Numarası: 381

SAĞLIKLI DONÖRLERDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ 
DAĞILIMI VE HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV VE SİFİLİZ 
SEROPREVALANSI
Ömer Ekinci1, Osman Kara2, Ali Doğan1, Sinan Demircioğlu1, Cengiz Demir1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Amaç: Kan gruplarının dağılımının doğru bilinmesi, kan bankalarında 
işlemlerin doğru yürümesi ve kan ürünlerine ihtiyacı olan insanlara hızlı 
ulaşması açısından önemlidir. Transfüzyon sırasında kan hücrelerinin yanı 
sıra enfeksiyon etkenleri de alıcıya nakledilebilmekte ve nakledilen enfek-
siyon etkenlerinin çoğu alıcıda taşıyıcı veya latent enfeksi yon oluşturmak-
tadır. Bu çalışmada sağlıklı donörlerde ABO ve Rh kan grupları dağılım 
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 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-029 Referans Numarası: 322

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDEN SONRA 
ÇOCUKLARDAKİ BK VİRUS İLE İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT: 
TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
Barbaros Şahin Karagün1, Alper Eken2, Tugana Akbaş3, Taner Arpacı3, İlgen Şaşmaz1, 
Bülent Antmen1

1Acıbadem Üniversitesi Adana Acıbadem Hastanesi Pediatrik Hematoloji-onkoloji Kit Ünitesi  
2Acıbadem Üniversitesi Adana Acıbadem Hastanesi Üroloji Ünitesi  
3Acıbadem Üniversitesi Adana Acıbadem Hastanesi Radyoloji Ünitesi

Giriş: Hemorajik Sistit(HS) allojenik kök hücre nakli sonrası yaygın görülen 
bir komplikasyondur. Dizüri, hematüri, suprapubik ağrı, pollakiüri gibi 
semptom veya bulgularla ortaya çıkan bir komplikasyondur. Sadece kök 
hücre nakli yapılan olgular ile de sınırlı olmayıp Siklofosfamid (CY) veya 
ifosfamid’in kullanıldığı kemoterapi protokolleri ile de ortaya çıkabilir. 
Hazırlama rejiminin bitiminden sonra 48–72 saat içinde oluşan erken 
başlangıçlı HS, radyoterapi veya siklofosfamid gibi alkilleyici ajanların 
toksik etkileri ile oluşur. Daha ağır seyreden geç başlangıçlı HS ise BK 
polyomavirüs, adenovirüs, sitomegalovirüs (CMV) gibi viral ajanların 
enfeksiyonu yada reaktivasyonu ile meydana gelir. Grade III–IV HS bilateral 
üreteral obstrüksiyon, akut renal yetmezlik ve ölüm ile sonuçlanabilir. BK 
virus ilişkili hemorajik sistitin standardize edilmiş bir tedavi yaklaşımı ve 
antiviral önerisi bulunmamakla birlikte mesane irrigasyonu, florokinolon, 
leflunomid, düşük veya yüksek doz sidofovir kullanımı denenmiş bazıları 
ile tedavide önemli başarı sağlanmıştır. Özellikle ülkemiz koşullarında Bk 
viral yük tespiti ve sidofovir eldesi konusundaki güçlükler hemorajik sistit 
yönetimini de zora sokmaktadır. Bizde bu bildiri ile tek merkez BK virüse 
bağlı hemorajik sistit deneyimlerimizi ve uygulanan tedavilerimizi sunduk.

Materyal metod: Adana Acıbadem Hastanesi Pediatrik Hematoloji-
Onkoloji ve KİT Ünitesinde 2013 ve 2017 yılları arasında 180 hastaya allo-
jenik kök hücre nakli yapıldı bu hastalardan 35 tanesinde BK virüse bağlı 
hemorajik sistit ve 3 hastada da nefrit tablosu gelişti. BK virüs hastaların 
kan ve idrar örneklerinde PCR yöntemi ile saptandı.

Sonuç: Hastaların yaşları 3-21 yaş arasında değişirken ortalama yaş:..12,4..
iken olguların 20 erkek 15 kızdan oluşmaktaydı. Hastalıkların dağılım açı-
sından bakıldığı zaman 13 hasta talasemi major, 4 hasta idiyopatik aplastik 
anemi, 4 hasta fankoni aplastik anemisi, 10 hasta akut lenfoblastik lösemi, 
2 hasta akut miyelobalstik lösemi ve bir hasta ımmunyetmezlik nedeniyle 
takip ediliyordu. Yapılan nakil açısından bakıldığı zaman 22 olgu MRD, 
9 olgu MUD ve 4 olgu HAPLOİDENTİK allojenik kök hücre nakli yapılan 
olgulardan oluşmaktaydı.

Uygulanan tedavi açısından bakıldığı zaman; intravenöz sürekli mesane 
irrigasyonu sağlamak amacıyla damar içi sıvı tedavisi, ciprofloxacin, spaz-
motik ilaçlar, hiperbarik oksijen tedavisi, intravezikal ve damar içi sidofovir 
haftalık hyalorinik asit ile messane irrigasyonu yapıldı. 4 hastada tedaviye 
yanıt alınamadığı için sistoskopi yapıldı. Tüm tedavilere dirençli bir has-
tada rekombinat faktör VIIa tedavisi uygulandı. 2 hastada BK virüse bağlı 
gelişen nefrit için hemodiyafiltrasyon yapıldı.

Tartışma: Semptomatik düzeydeki hemorajik sistitin geleneksel tedavisi; 
İV bol hidrasyon, spazmolitikler, hiyalorunik asit ile mesane irrigasyonu 
ve ihtiyaç duyulan kan ürünleri ile transfüzyon desteğinden oluşur. 
Geleneksel tedaviye refrakter olgularda hiperbarik oksijen tedavisi, intra-
vezikal prostoglandin, faktör VIIa, antiviral tedavi, kortikosteroid, hormon 
ve sistektomi uygulanabilir. Hemorajik sistit riski siklofosfamid dozu ile 
yakından ilişkilidir. Önceden pelvis ışınlaması uygulanmış hastalarda veya 
busulfan (Bu) alanlarda da olasılık çok daha fazladır. Busulfan değişmeden 
idrar ile atılır ve toksisitesi bu şekilde direkt temas veya kan yolu ile temas 
sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca allojenik nakillerin ardından 
otolog nakillere göre daha sık görülebileceği ve yaşla birlikte HS riskinin 
artığı bilinmektedir. Geç bafllayan HS etyolojisi için birden fazla etken 
suçlanmaktadır. Genellikle transplantasyondan haftalar veya aylar sonra 
ortaya çıkan bu tipteki HS için virüsler ve GVHH da suçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: allojenik kök hücre nakli, hemorajik sistit, BK virus

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-028 Referans Numarası: 482

AİLESEL MAKROTROMBOSİTOPENİ NEDENİ OLARAK 
BETA1-TÜBİLİN GENİNDE P43 POLİMORFİZMİ
Melike Sezgin Evim1, Didem Torun Özkan2, Birol Baytan1, Adalet Meral Güneş1,  
Nejat Akar3

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul 
3TOBB-ETU Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Beta-1 tübilin, trombositlerin mikrotübüllerinin ana elamanı olup, 
tübilin eksikliğinde trombositlerin diskoid şeklini devam ettiremedikleri 
ve çeşitli agregasyon ajanlarına yeterli yanıt oluşturmadıkları, trombosit 
fonksiyon bozuklukları olduğu bildirilmiştir. İmmün trombositopeni (İTP) 
nedenli takip edilen, annenin bebeğinin, 6 aylık olmasına rağmen makrot-
rombositopenisi devam etmesi nedenli yapılan ileri incelemelerinde, hem 
anne hem de hastamızda TUBBB1 34P polimorfizmi saptanmış olup, İTP 
tanısına özellikle tedavilere yanıt vermeyen ve aile öyküsü olan hastalarda 
şüpheyle bakılması gerektiği vurgulanmıştır.

Olgu sunumu: Bir yaşında kız hasta, makrotrombositopeni nedenli 
takipli. Hastanın öyküsünde immün trombositopenili anne bebeği tanısı 
ile yenidoğan sevisinde 6 gün yatırıldığı, doğum sırasında alınan tam kan 
sayımında trombosit değeri 30.000 /mm3 olması üzerine iki defa intrave-
nöz immünglobulin verildiği öğrenildi. Hastanın İVİG sonrası trombosit 
değerleri 13.000 ile 30.000 aralığında olup kanama bulgusu olmayan ve 
yayma ile tam kan sayımının uyumsuz olması, her sahada 10-14 iri trom-
bositleri olması (MPV:16.1 fl) üzerine hasta yakın takip ile taburcu edildi. 
Hastanın izlemde trombositleri 40.000–80.000 aralığında idi. Hastanın 
altı aylık olmasına rağmen trombositopenisinini düzelmemesi üzerine 
annenin öyküsü derinleştirildiğinde; annenin 16 yıldır trombositopeni ile 
takip edildiği, İVİG ve steroid yanıtının kısmi olduğu, 6 yıl önce splenek-
tomi geçirdiği, 4 kür rituxumab aldığı, danazol ve eltrompobag verildiği 
öğrenildi. Hastanın yaymasıyla kan sayımının orantılı olmadığı için 2 yıldır 
tedavisiz izlemde olduğu (psödotrombositopeni), erkek kardeşinin de 
benzer şikayetleri olduğu ve tedavisiz izlendiği öğrenildi.

Hastanın MPV değeri 14-16 fl arasında idi. Yaymasında her sahada 10-14 
iri trombositi olan hastanın parçalılarında inklüzyon cismi görülmedi. 
Bernard-Soulier’e yönelik flow incelemede CD 42a düzeyi normal olarak 
saptandı. Makrotrombositopeniye yönelik genetik incelemelerin yapılma-
sı planlandı. Hastanın ve annesinin EDTA’lı örneklerinden klasik fenol klo-
roform yöntemiyle DNA izole edildikten sonra TUBB1 genine ait primer-
lerle genin ilgili bölgesinin amplifikasyonu sağlandı. Daha sonra örnekler 
pürifiye edilerek DNA dizi analizi yapıldı. Anne ve bebekte, Beta1-Tübilin 
geninde P43 polimorfizmi saptandı.

Tartışma: Tübilin sentezinde azalmaya neden olan polimorfizmlerin, 
plateletin diskoid şeklinde bozulma, agonistlere karşı azalmış yanıt ve 
kanama yatkınlığı ile ilişkili bulunduğu, ayrıca bozulmuş megakaryopoeze 
sebep olduğu bildirilmiştir. Bazı yayınlar bu polimorfizmin kardiyovasküler 
hastalıklara karşı koruduğunu bildirirken, aksine bir yararlı etkisi olmadığı 
ya da kanama eğilimi oluşturduğu da bildirmektedir. Trombosit sayıları 
değişkendir. Annenin immün trombositopeniye yönelik verilen tedavilere 
yanıtının kısmi olması, dayıda benzer öykü olması ve plasental yolla geçen 
antikorların kaybolması beklendiği halde bebeğin makrotrombositpenisi 
devam etmesi üzerine yapılan ileri incelemelerinde beta1-Tübilin geninde 
P43 polimorfizmi saptanmıştır. Periferik yaymanın değerlendirilmesi, aile 
ve kanama öyküsünün dikkatli alınması, tedaviye dirençli olgularda tanı-
nın tekrar gözden geçirilmesinin önemi vurgulanmak istenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: ailesel makrotrombositopeni, beta1-Tübilin gen polimorfizmi
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 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-031 Referans Numarası: 423

NPM1 POZİTİF AKUT MYELOİD LÖSEMİDE FİNCANSI  
(‘CUP-LİKE’) BLASTLAR
Özlem Tüfekçi1, Melek Erdem1, Deniz Kızmazoğlu1, Birsen Baysal1, Sunay Tunalı2, 
Hale Ören1, Şebnem Yılmaz1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Laboratuvarı

Giriş: Akut myeloid löseminin (AML) bazı tiplerinde blast çekirdeğinin 
içe doğru kıvrılmasıyla meydana gelen ve çekirdek çapının en az %25’ini 
kapsayan fincansı görünümlü, ‘cup-like’, blastlar tanımlanmıştır. AML’de 
görülen fincansı blastların daha çok AML-M1 alt tipinde görüldüğü ve 
%60’ında normal karyotip (NK) birlikteliğinde NPM1 mutasyon ve/veya 
FLT3-ITD pozitif saptandığı bildirilmiştir. Burada AML-M1 tanısı almış olup, 
blastlarda fincansı morfolojinin görüldüğü; NPM1pozitif ve FLT3-ITD nega-
tif saptanan iki çocuk hasta sunulmuştur.

Olgu-1: Dokuz yaşında kız hasta bir haftadır devam eden ateş yüksekliği 
ve halsizlik yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenesi normal saptanan 
hastanın tam kan sayımında Hb: 12,1 g/dL, lökosit:100.500/mm3 ve trom-
bosit:43.000 /mm3 saptandı. Periferik kan yaymasında %88 blast saptanan 
hastanın kemik iliğinde %80 M1 tipi myeloblast mevcuttu. Blastlar orta 
büyüklükte olup, çoğunda çekirdeklerin içe doğru kıvrılması ile oluşan 
fincansı görünüm mevcuttu (Resim 1). Akım sitometrik incelemede CD33, 
CD117 ve MPO pozitif saptandı. Konvansiyonel sitogenetik incelemede 
spontan mitoz izlenmeyen hastanın moleküler genetik incelemede NPM1 
pozitif, FLT3-ITD negatif saptandı. Hastada NPM1 pozitif saptanmasına 
rağmen karyotip analizi sonuç vermediği için AML-BFM 2013 protokolüne 
göre orta risk grubuna alınarak tedavi başlandı.

Olgu-2: On beş yaşında kız hasta 2-3 haftadır bel ağrısı, halsizlik ve çabuk 
yorulma yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede solukluk ve kemik 
hassasiyeti saptanan hastanın tam kan sayımında Hb: 8,2 g/dL, lökosit: 
2140mm3 ve trombosit: 145.000/mm3 saptandı. Periferik kan yaymasın-
da %32 blast saptanan hastanın kemik iliğinde %42 M1 tipi myeloblast 
mevcuttu. Blastlar orta büyüklükte olup, bir kısmında çekirdeklerin içe 
doğru katlantı yapması ile oluşan fincansı görünüm mevcuttu (Resim 2). 
Akım sitometrik incelemede CD13, CD33, CD117 ve MPO pozitif saptandı. 
Konvansiyonel sitogenetik incelemede NK saptanan hastanın molekü-
ler genetik incelemede NPM1 pozitif, FLT3-ITD negatif saptandı. Hasta 
AML-BFM 2013 protokolüne göre standart risk grubuna alınarak tedavi 
başlandı.

Sonuç: Fincansı blastların çekirdek-sitoplazma trafiğinin değişime uğra-
ması ve çekirdek zarının artmış esnekliği nedeni ile kaynaklandığı düşü-
nülmektedir. Bu morfoloji en sık AML’de NK birlikteliğinde NPM1 pozitif 
ve/veya FLT3-ITD pozitif saptanan hastalarda bildirilmiş olup bu iki 
mutasyonu aynı anda taşıyan hastalarda çok daha yüksek oranlarda 
bildirilmiştir. NK-NPM1 pozitif AML hastalarında prognozun iyi olduğu 
ve 5-yıllık genel sağ kalımın %60 olduğu bilinmektedir. Öte yandan 
FLT3-ITD pozitifliği prognozu olumsuz yönde etkilemekte, risk grubu ve 
tedavi stratejisi değişebilmektedir. Hastalarımızdan birinde NK-NPM1 
pozitif ve FLT3-ITDnegatif saptanmış ve standart risk grubuna göre tedavi 
başlanmıştır. Diğer hastamız ise NPM1 pozitif, FLT3-ITD negatif olmasına 
rağmen, karyotip analizi sonuç vermediği için orta risk grubuna alınmıştır. 
Bu nedenle, AML hastalarında fincansı blastların görülmesi durumunda 
prognoz ve risk grubu değerlendirmesi ve tedavi yanıtının izlemi açısın-
dan önem taşıyan bu iki mutasyon mutlaka akla gelmeli ve araştırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: akut myeloid lösemi, cup-like blast, fincansı blast, NPM1

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-030 Referans Numarası: 217

MULTİPLE MYELOM TANISI İLE OTOLOG KAN KÖK HÜCRE 
NAKLİ OLGULARINDA İNFEKSİYON SIKLIĞI VE TİPİ;  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Shirkhan Amikishiyev1, Sıdıka Gülkan Özkan2, İpek Yönal Hindilerden2, Melih Aktan2, 
Meliha Nalçacı2, Deniz Sargın3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul  
3Medipol Mega Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

Giriş: Multipl myelom (MM) güncel tedavisinde remisyon indüksiyonu 
ardından yüksek doz kemoterapiyi izleyerek kök hücre nakli (OKHN) yay-
gın kullanım alanı olan bir tedavi şeklidir. İnfeksiyon, OKHN sonrası önemli 
komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada ülke koşullarında standart yak-
laşımların uygulandığı bir merkez olarak MM’da OKHN sonrası infeksiyon 
sıklığı ve ilişkili faktörlerinin araştırılması amaç edinildi.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma geriye dönük İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları ABD Hematoloji BD Kemik İliği Nakil Ünitesi’nde Mayıs 2007-Kasım 
2016 tarihleri arasında MM tanısı ile OKHN yapılmış 150 hastalanın verileri 
dahil edildi. Hasta bilgileri; Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (EBMT)’nin 
veri toplama formları, hasta dosyaları ve epikriz kayıtlarından alındı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların çoğunluğu erkek idi (E: K; 
84:66). Yaş aralıkları 31–73 arasında değişmekteydi. Yandaş hastalık olarak 
en sık hipertansiyon (%22,6) ve diabetes mellitus (%15,3) olup, 8 hastada 
kronik böbrek yetmezliği mevcuttu. Engrafman nötrofil için +13. + 3,7 gün, 
trombosit için +14. +4,7 gün idi. 150 hastanın 14’ünde (%9,3) hiç ateş atağı 
olmamıştı. 136 hastada ortalama +7,4±2,8. günde ateş gelişmişti. Ateş 
atağı sırasında 72 (%53) hastada infeksiyon odağı saptanmamıştı. Nakil 
sonrası erken dönemde hastaların tümünde değişen derecede mukozit, 
50 hastada (%32) ishal gözlenmişti. 19 hastada (%12,6) pnömoni kliniği, 
19 hastada (%12,6) kateter giriş yeri infeksiyonu, 16 hastada (%10,6) oro-
farengeal Candidiazis, 8 hastada (%5,3) yumuşak doku infeksiyonu, 6 has-
tada (%4) oral mukozada herpes simpleks infeksiyonu ile uyumlu ülserler 
olduğu belirlenmişti. 4 hastada (%2,6) klinik tiflit ile uyumlu bulunup bir 
hastaya kolonoskopi yapılmış ve gözlemlenen ülserlerden alınan biyopsi 
sonucunda CMV koliti (%0,66) tanısı konulmuştu. Kan kültüründe üreme 
hastaların 28’inde (%18,6) olmuştu (MSKNS: n=9, MRKNS: n=8, E’coli: n=4, 
MSSA: n=3, K. pnömonia: n=3, enterokok: n=1). İdrar kültüründe üreme 
30 hastada (%22) olmuştu (E’coli: n=10, enterokok: n=, K. pnömonia: n=5, 
Candida: n=3). Kateter ucu kültürlerinde sıklıkla stafilokok cinci bakteri 
üremişti. Nötropenik ateş saptanan 85 hastada ilk basamak tedavide pipe-
rasilin-tazobactam, 24 hastada karbapenem, 22 hastada glikopeptitler 
tercih edilmişti. İnvaziv fungal infeksiyon ile uyumlu 136 hastanın 19’unda 
(%14) 3. basamakda antifungal tedavi kullanılmıştı. Klinik şüphe duru-
munda dokümante edilen HSV infeksiyonu (n=3; %2) ve CMV infeksiyonu 
(n=6; %4) gelişmişti. Kan kültüründe üreme saptanmış hastalarda üreme 
saptanmayan hastalara göre sağ kalım daha kısa idi (p= 0,063). İdrar kültü-
ründe üreme saptanmış hastalarda sağ kalım anlamlı olmasa kısa olmaya 
eğilimli bulundu (p=0,62). İlk basamakta kullanılan tedavi tipleri ve genel 
sağ kalım açısından bakıldığında tek başına yüksek doz dekzametazon 
remisyon indüksiyonu verilmiş hastalarda VAD veya bortezomib temelli 
tedavilere göre sağ kalım daha kısa bulundu (p= 0,005). Çalışma süresi 
olan 100 gün içinde sadece 1 hasta (%0,6) sepsis nedeni ile yoğun bakım 
ihtiyacı gelişerek erken dönemde ölmüştü.

Sonuç: Kan kültürü üreme etkenleri merkezlere göre değişmekle birlikte 
Gr negatif antimikrobiyal koruma (sıklıkla kinolon türevi) uygulanan 
merkezlerde giderek Gr pozitif mikroorganizmalar ile infeksiyon sıklığının 
öne geçtiği bilinmektedir. Hastane florası bilgisi olarak çalışmamızda kan 
dolaşımı kültüründe en sık Gr pozitif mikroorganizmalar, 2. sıklıkta E. Coli 
ve 3. sıklıkta Klebsiella pnömoni olarak gözlenmiştir. İnvaziv fungal infek-
siyon tedavisi nadiren (%14) gerekli olmuş genellikle ampirik başlanmıştır. 
Çalışmamızda CMV infeksiyonu nadir (%4) gelişmiş olup CMV izleminin 
rutin değil gerektiğinde kullanılmasını destekler veri elde edilmiştir. 
Çalışmamızın özelliği OKHN hastalarında sitopenik dönem infeksiyon 
sıklığını ve epidemiyolojisini belirleme amacı şeklinde olup ülke ve hasta-
nemiz epidemiyolojisine bilgi aktarımı sağlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: MM: Multiple Myeloma, VAD: Vinkristin,adriamisin, deksame-
tazon, MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, MRKNS: Metisiline direçli 
koagülaz negatif stafilokok,MSKNS: Metisiline duyarlı koagülaz negatif stafilokok, 
MSKNS: Metisiline duyarlı koagülaz negatif stafilokok
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olguların ikisinde IVS 2- I G>A, birer olguda da CD 5 DEL CT, IVS-1 nt 110 
(G-A) ve 25-26 del AA /3’UTR+101 G-C ile birlikteliği heterozigot mutant 
olarak saptanmıştır (2).

Bu olguların yanı sıra 37 olguda alpha -3.7 kb del; 7 olguda alpha MED del; 
2 olguda 20.5 kb del; 2 olguda >IVS 1-nt5 ve 4.2 kb del, 3.7 kb del/4.2 kb 
del ve triplicated alfa geni birer olguda belirlenmiştir. Ayrıca iki olguda Hb 
D- Punjab, birer olguda Hb O Arab, Hb E ve ilk kez tanımlanan Hemoglobin 
Lansing (Alpha) [HBA2 CD87 (HIS>GLU) (C>A)] heterozigot taşıyıcılığı 
saptanmıştır (3).

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen veriler doğrultusunda alfa veya beta 
talasemi taşıyıcılığının günlük klinik uygulamada anemi ayırıcı tanısında 
dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu söylememiz mümkündür.

Kaynaklar
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polymerase chain reaction assay for alpha-thalassemia. Blood. 2001;98:250-1.

2. Yararbaş1 K, Ardıçoğlu Y, Akar N Premarital Genetic Diagnosis Revealed Co-heredity 
Nature of Beta Globin Gene 25-26 del AA and 3’UTR+101 G-C Variants in Two Beta 
Thalassemia Heterozygotes Turk J Hematol 2017;34:99-117

3. Akar N, Torun D, Öztürk A., Hemoglobin Lansing (Alpha) [HBA2 CD87 (HIS>GLU) 
(C>A)] in a Turkish Individual Resulting from Another Nucleotide Substitution. Turk 
J Hematol 2014;31:317-318

Anahtar Kelimeler: Hemoglobinopati, Hemoglobinopati taşıyıcılığı

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-033 Referans Numarası: 175

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ VE EWİNG 
SARKOMU TEDAVİSİ SONRASINDA GELİŞEN  
PEDİATRİK AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİ
Hüseyin Tokgöz1, Ümran Çalışkan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Çocuklarda günümüzde kemoterapi ve radyoterapi ile malign has-
talıkların tedavisi etkin olarak yapılmakla birlikte, ilerleyen dönemde löse-
mi ve lenfoma başta olmak üzere sekonder kanserler gelişebilmektedir. 
Burada birden fazla malign hastalık sebebiyle kemoterapi ve radyoterapi 
almış bir olguda gelişen,t(3;17) ve 20 q delesyonu ile karakterize bir sekon-
der akut miyeloblastik lösemi olgusundan bahsedilecektir. 

Olgu sunumu: On beş yaşında erkek hasta yüksek ateş ve öksürük şika-
yeti ile başvurduğu dış merkezde tespit edilen pansitopenisi sebebiyle 
bölümümüze yönlendirildi. Hastanın özgeçmişinde bir başka merkezde 
Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) tanısı aldığı ve tedavisinin 2008 
yılına kadar sürdüğü, 2008 yılında otolog kök hücre nakli yapıldığı öğre-
nildi. Ayrıca 2013 yılında sol humerusta ağrı ile başvurmuş ve Ewing 
sarkomu tanısı alarak kemoterapi ve radyoterapi verilmiş. Tedavisi 2014 
eylül ayında tamamlanmış. Hastanın geldiğindeki fizik bakısında cilt ve 
mukozalar soluk, diğer sistem muayeneleri doğaldı. Tam kan sayımında 
WBC:3700, ANS:1700 Hgb:9,2 g/dL PLT:103000 idi. Periferik yaymasında 
%5 blast görüldü. Kemik iliği aspirasyonunda %80 oranında miyeloblastik 
infiltrasyon görüldü. Kemik iliğinin akım sitometrisi AML M1 ile uyumlu 
geldi. Kemik iliğinden gönderilen klasik sitogenetik bakısında 47(X,Y), 
t(3;17),del(20q),+8 olarak geldi. FISH ile AML mutasyon panelinde 20q 
delesyonu pozitif bulundu. Diğer AML mutasyonları, FLT3 ve NPM mutas-
yonu, p53 dahil tümör supresör gen mutasyonları negatif geldi. Hastaya 
AML BFM 2013 kemoterapi protokolü başlandı. İlk indüksiyon sonunda ki 
remisyona giren hasta, HLA uygun akraba donörü olmadığı için akraba 
dışı donör taraması açısından yönlendirildi. Hasta halen remisyonda ola-
rak tedavisine devam etmektedir.

Tartışma: Çocuklarda tedaviye sekonder malignensiler önemli problem 
oluşturmaktadır. Bizim olgumuzda hem LHH tedavisi sonrası ewing sarko-
mu, daha sonra da AML gelişmiştir. Bunun sebebi kullanılan kemoterapö-
tikler ve radyoterapi olabilir. Ayrıca bu tür birden fazla kanser gelişen, özel-
likle de AML gelişen çocuklarda fanconi aplastik anemisini ekarte etmek 
gerekir. Bizim olgumuzda bu açıdan bakılan DEB testi negatif gelmiştir. 
T(3;17), AML de seyrek olarak görülebilen bir mutasyondur. Literatürde 
çok az sayıda t(3;17) pozitif AML vakası olup, genelde kötü prognoz görül-
müştür (1). Bizim olgumuzda, akut promyelositik lösemide görelen RARa 
lokusundan ayrı bir yerde mutasyon mevcut olup, AML M1 morfolojisi 
mevcuttu. Aynı zamanda trizomi 8 ve 20q del pozitif olması, malignitenin 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-032 Referans Numarası: 53

HEMOGLOBİNOPATİ TAŞIYICILIĞININ KLİNİK  
OLARAK BELİRLENMESİ
Yasemin Ardıçoğlu Akışın1, Betül Kılıç2, Murat Öktem3, Çiğdem Arslan4, Nejat Akar2

1Tobb Etu Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
2Tobb Etu Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Düzen Laboratuvarlar Grubu 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı

Giriş: Hemoglobinopatiler, Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ülkele-
rinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda en sık demir eksikliği 
ve/veya anemisi görülmekle beraber hemoglobinopati taşıyıcılığı ile kan 
tablolarındaki benzerlik nedeniyle dikkatli olunması gerekmektedir. Her 
ne kadar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından taşıyıcıların belirlenmesine yöne-
lik tarama programları olsa da, özellikle çocukluk çağında anemi nedenine 
yönelik ayırıcı tanının yapılması önem arz etmektedir.

Bu çalışmada TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümüne baş-
vuran ve ayırıcı tanıda demir eksikliği ve/veya anemisi ekarte edildikten 
sonra incelenen olgular değerlendirilmiştir.

Materyal - Metod: TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümüne 
2005-2016 tarihleri arasında başvuran 15 ay-18 yaş arası talasemi tara-
ması yapılan 256 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalar tam kan sayımı 
sonuçlarında veya periferik kan yaymalarında hemoglobinopati şüphesi 
olması veya aile hikayesi bulunması üzerine taramaya dahil edilmişlerdir. 
Talasemi taraması Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC- High 
Performance Liquid Chromatography) metodu ile Variant II Hemoglobin 
testing system cihazı ile Beta-Thalassemia Short Program (Biorad, 1000 
Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA) kiti kullanılarak çalı-
şılmıştır. Alfa ve gen delesyonlarının incelenmesi PCR kullanılarak ve beta 
mutasyon incelenmesi ise dizi analizi yapılarak daha önce tanımlanan 
yöntemlerle gerçekleştirilmiştir (1,2).

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 256 hastanın 41’inde (%16) Hemoglobin 
A2 düzeyi %4’ün üzerine saptanmıştır ve beta talasemi taşıyıcılığı tanısı 
almıştır. Aralarından beta talasemi için gen mutasyon analizi yapılan 
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1 idi. Toplam 24 hastaya geçici juguler kateter takıldı. Geçici juguler 
kateterler girişimsel radyoloji tarafından görüntüleme eşliğinde takıldı. 
Kateter bakımı ve yıkaması deneyimli hemşireler tarafından günlük yapıl-
dı. Malignite ve hospitalizasyon nedeni ile her hastaya kilosuna uygun 
düşük molekül ağrılıklı heparin proflaksisi uygulandı. Yatış esnasında 
hastaların mobilizasyonuna, hastalara eğitim verilerek dikkat edildi. Tüm 
bu yaklaşımlara rağmen geçici juguler kateter takılan 8 (%33,3) hastada 
tromboz gelişti. Tromboz gelişen 2 (%25) hastada ise pulmoner emboli 
gerçekleşti. Tromboz komplikasyonu hastaların yatışının ortalama 10. 
günü trombositopenik iken görüldü. Tromboz insidansı artması nedeni ile 
tüm hastalar risk profiline göre bakım hizmeti veren hemşireler ile yeniden 
değerendirildi. Girişimsel radyoloji ile işlem hakkında yeniden görüşüldü 
ve işlemlerin travmatik geçmediği öğrenildi. Tüm hastaların ilk santral 
kateter uygulaması idi. Takılan kataterler sorgulandığında bu süreçte yeni 
bir geçici santral kateter temin edildiği öğrenildi. Kateterin yetkili servisi 
ile görüşüldü ve yeni kateterin uzunluğunun diğer standart katerteden 
daha kısa olduğu bilgisi verildi. Standart kateter uzunluğu 16 cm iken 
kullanılan kateterin 14 cm olduğu öğrenildi. Sonrasında tüm kateterlerin 
boyutu 16 cm ile değiştirildi. Değişim yapıldığından bu yana henüz hiçbir 
hastamızda kateter trombozu görülmemiştir.

Sonuç: Santral venöz kateter ile ilişki komplikasyonların en sık görüleni 
kateter ilişkili enfeksiyon iken bir diğer sık komplikasyonda tromboz-
dur. Literatürde katetere bağlı tromboz oranları %13.2 ile %93 arasında 
değişmektedir. Tromboz emboli gibi ölümcül komplikasyonlara neden 
olabilmekte ve hastanede yatış süresini artırıp komorbitide ve maliyeti 
artırmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; malignitesi olan bu hasta 
grubunda tekrarlayan kateter girişimleri, kateterin kalma süresi, yerleştiği 
yer ve çapı gibi pek çok neden tromboz riskini artırabilmektedir. Kendi 
deneyimimizde fark ettiğimiz gibi kateter boyutunun uygun ebadlarda 
olmamasının da tromboz riskini belirgin ölçüde artırabileceği ve bu 
nedenle uygun boyutlarda kateter kullanılmasına dikkat edilmesi 
Anahtar Kelimeler: santral venöz kateter, tromboz, kateter ilişkili komplikasyon

 � Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel 
Tedaviler

P-036 Referans Numarası: 429

MAKROTROMBOSİTOPENİLİ BİR AİLEDE TUBB1 GEN 
DEĞİŞİMİ: C.920G>A, P.R307H
Didem Torun Özkan1, Yeşim Oymak2, Nejat Akar3

1Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul 
2Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Tobb-etu Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Makrotrombositopeni, trombositlerin sayıca fazla ve büyük (dev) 
olmasıyla karakterize bir hastalıktır. Büyüklüklerine göre yapılan sınıf-
landırmada yer alan hastalıkların bir kısmı otozomal dominant kalıtım 
gösterir ve kas dışı miyozin ağır zincir IIA (NHMCIIA) proteinini kodlayan 
MYH9 geninde oluşan mutasyonlar sonucu farklı klinik bulgular ile 
gelişir. NHMCIIA’nın temel fonksiyonu megakaryositlerin kontraksiyonu 
ve sitoplazmik bütünlüğün korunmasıdır. Megakaryositlerde proteinin 
bulunmaması defektif megakaryopoez ile trombositopeniye, trombosit-
lerde bulunmaması ise şekil bozukluğu ile makrotrombositopeniye yol 
açar. Trombosit sayısı genelde 20000-130000mm3 arasındadır. Hastaların 
kanama semptomları hafif ve ender olup, hematomlar ve kolay morarma 
gözlenebilmektedir. Lökositlerde inklüzyon cisimciği periferik yaymada 
saptanan tipik bir bulgudur. Proteinin farklı doku ve organlarda sentez-
lenememesi sonucu nonhematolojik bulgulardan nefrit, nörosensöriyel 
işitme kaybı ve katarakt gelişen bulgular arasındadır.

Makrotrombositopeninin nedeni incelendiğinde bir grubu sinyal yolak-
larında ve/veya proplatelet formasyonu ve morfolojisini de düzenleyen 
sitoskeletonda meydana gelen defektler oluşturmaktadır. Proplateletler; 
megakaryositlerin sitoplazmik uzantıları olup mikrotübüller aracılığıyla 
gelişirler. Dolayısıyla makrotrombositopeni ile ilişkili bir diğer gen TUBB1 
(Tübülin Beta Geni-1)’dir. Makrotrombositopeni ile TUBB1 geni arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmalar literatürde oldukça sınırlıdır.

Çalışmamızda, klinik olarak makrotrombositopeni tanısı alan bir ailede 
TUBB1 gen taraması yapılması ve hastalık-gen ilişkinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.

MDS zemininde gelişmiş olabileceğini gösterebilir. Seyrek görülen özellikli 
bir vaka olduğu için olgu sunumu yapılmıştır.

Kaynaklar

1.  Macedo Silva ML, Land M, Heller A, Abdelhay E, do Socorro Pombo-de-Oliveira M, 
Ribeiro R, et al. New rearrangement t(3;17)(q26.3;q12) in an AML patient with a 
poor outcome. Oncol Rep. 2005 Sep;14(3):663-6.

Anahtar Kelimeler: Sekonder lösemi, genetik, kemoterapi, radyoterapi

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-034 Referans Numarası: 557

MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLERDE GÖRÜLEM JAK2 
MUTASYONLARI
Ayşegül Üner1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Amaç: Myeloproliferatif neoplaziler (MPN) birden fazla myeloid seride 
klonal proliferasyon ile karakterize hastalıklardır. Son yıllarda önce Janus 
kinaz 2 (JAK2), ardından myeloproliferatif lösemi virüs onkogen (MPL) 
ve calretikülin (CALR) mutasyonlarının tanımlanması; moleküler biyo-
belirteçlerin klinik, laboratuar ve histomorfolojik bulgulara ek olarak 
myeloproliferatif hastalıkların tanısında yardımcı ve özgül olabileceğini 
düşündürmüştür. Bu çalışmada hastanemizde tanı alan myeloproliferatif 
neoplazilerde gözlenen JAK2 ekzon 12 ve ekzon 14 mutasyonlarının 
spektrumu araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Hasta DNA örnekleri (n=100), periferal kandan elde 
edildi. JAK2 ekzon 12 ve ekzon 14 için primer dizileri, ekzonları çevrele-
yen intronların içinden tasarlandı ve 5’ uçlarına M13 dizileri eklendi. PCR 
örnekleri saflaştırıldıktan sonra BigDye Terminator kiti ile sekans PCR 
yapıldı. Yeniden saflaştırılan örnekler AB3500 Genetic Analyzer cihazı ile 
dizilendi. Dizileme sonuçları MegAlign programı ile analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya aldığımız 100 hastanın 23’ünde ekzon 14 mutasyonu, 
24’ünde ekzon 12 mutasyonu saptadık. Bu mutasyonlardan biri V617F, 
daha önceden literatürde tanımlanmış ve klinik uygulamada yer etmiş 
olmasına karşın, diğer ikisi, M532R ve H606P daha önce rapor edilmemiş-
tir. M532R, JAK2 proteininin protein kinaz benzeri alanında, H606P protein 
kinaz aktif alanında bulunmaktadır.

Sonuç: Hem protein yapısında değişikliğe neden olması hem de hasta 
popülasyonundaki frekansının yüksek olması düşünüldüğünde H606P ve 
M532R mutasyonları tanısal açıdan önem kazanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Myeloproliferatif Neoplazi, JAK2

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-035 Referans Numarası: 229

SANTRAL VENÖZ KATETER BOYUTU VE TROMBOZ İLİŞKİSİ
Duygu Nurdan Avcı1, Emine Eylem Genç1, Selin Merih Urlu1, Merve Pamukçuoğlu1, 
Mehmet Ali Uçar1, Funda Ceran1, Simten Dagdaş1, Mesude Falay1, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Kemik iliği nakil ünitemizde kök hücre nakili ve kök hücre mobili-
sazyon için her hastaya geçici santral venöz kateter takılmaktadır. Santral 
venöz kateterisazyon kök hücre transplantasyonu, kemoterapi, intravenöz 
sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonunda etkili bir tedavi 
yoludur. Ancak kateterisazyon komplikasyonları ile çoğu zaman mücadele 
etmek gerekmektedir. Merkezimizde son 6 ayda artış gösteren katater 
trombozu komplikasyon nedeni saptama ve önlemeye yönelik çözüm 
yolları deneyimimizi paylaşmak istedik.

Bulgular: Merkezimizde 2017 Ocak- Mayıs ayları arasında yatan her 
hastaya kök hücre mobilizasyonu ve kök hücre nakili öncesinde ultra-
son eşliğinde geçici juguler kateter takıldı. Hastaların daha öncesinde 
koagülopati öyküsü yoktu. Malignite yönünden hastalıkları aktif değildi. 
Hastalardan 2 (%6,25) tanesi obezdi. Ecog performansı tüm hastaların 
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Yöntem: İki merkezden tanı anında PET-BT tetkikleri olan 11 hastanın 
verileri geriye dönük incelendi. PET-BT incelemelerinde maksimum SUV 
(SUVmax), ortalama SUV (SUVort), MTV, TLG evreleme PET’inde değer-
lendirildi. MTV, VCAR programında %30 SUVmax eşik değeri alınarak FDG 
tutan tümör dokusu otomatik olarak çizilmesi ile elde edildi. TLG, MTV ile 
SUVort çarpımı ile elde edildi.

Sonuçlar: Hastaların 6/11 kadın iken ortalama yaş 31 olarak saptandı. 
Hastaların hepsi 60 yaşın altındaydı ve evre I ve II olarak saptandı (Tablo 
1). Dokuz hastada (%82) IPI<3 hesaplandı. Yedi hastada (%63) bulky tümör 
vardı. Hastalarda ortanca Ki67 %80, SUVmax 34, SUVort 13 saptanırken 
ortanca MTV 188 cm3 ve TLG 5249 saptandı. Beş hasta da-EPOCH/R ile 
tedavi edilirken 6 hasta (%55) R-CHOP ve radyoterapi ile tedavi edildiği 
görüldü. Ara değerlendirmede 1 hastada stabil hastalık, 6 hastada parsiyel 
yanıt saptanırken 4 hastada tam yanıt izlendi. Tedavi sonunda 8 hastada 
tam yanıt saptanırken 3 hastada parsiyel yanıt saptandı. Bir hastada nüks 
saptanırken aynı hasta eks oldu.

Tartışma: MTV lenfomalarda yeni bir prognostik faktör olarak giderek 
artan oranlarda rol alan bir belirteçtir. Foliküler lenfomada 510 cm3 üstü 
MTV kötü prognozla ilişkilendirilirken büyük B hücreli lenfomalar için 
ortanca MTV değişik çalışmalarda 226-595 cm3 olarak bulunmuştur. 
PMBHL’da böyle bir değer henüz belirlenememiştir. Bugüne kadar yapıl-
mış 103 hastalık en büyük kohortta ortanca MTV 406 cm3 saptanırken 
genel sağ kalım avantajı için 490 cm3 sınır değer olarak belirlenmiştir. 
Bizim kohortumuzda ortanca MTV değerleri daha düşük saptanırken TLG 
daha yüksek saptanmıştır (5249 vs 4261). Değerlendirilen 11 hasta meto-
dolojinin oluşturulması için önemli olmakla birlikte herhangi bir sonuca 
varmak için oldukça küçük bir gruptur ve literatürde var olan verilerin de 
validasyona ihtiyacı vardır.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, metabolik tümör volüm

Tablo 1. Hasta Özellikleri
Hasta özellikleri Hasta (%)

Ortanca Yaş (IQR) 31 (20-51)

Performans

ECOG 0-1 9 (%82)

ECOG >1 2 (%18)

B semptomu 3 (%27)

LDH>N 9 (%82)

IPI

Düşük, düşük orta risk 10 (%91)

Orta yüksek, yüksek risk 1 (%9)

Tedavi

Da-EPOCH/R 5 (%45)

R-CHOP 6 (%55)

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler
P-038 Referans Numarası: 179

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI MASİF CİLT 
ALTI AMFİZEM VE PNÖMOMEDİASTİNUM GELİŞEN BİR 
PULMONER MUKORMİKOZİS OLGUSU
Ferda Can1, Gizem Bedir2, Görkem Yıldız2, Zeynep Arzu Yeğin1, Özlem Tunçcan3,  
Gonca Erbaş4, Zübeyde Nur Özkurt1, Ali Çelik5

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara  
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara  
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara  
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara  
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Mukormikozis (Zigomikozis), immunsupresif hastalarda görülen, 
yüksek morbidite ve mortalite oranına sahip bir invaziv mantar enfek-
siyonudur. Uzamış nötropeni, steroid kullanımı, altta yatan hematolojik 
malignite, hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) ve solid organ nakli 
tanımlanmış risk faktörleridir (1). Tedavi yaklaşımı tetikleyici faktörlerin 
düzeltilmesi, uzun süreli antifungal tedavi ve uygun hastalarda cerrahi 

Materyal- Method: Çalışmamızda makrotrombositopeni tanısı alan 
anne- baba ve çocuktan oluşan bir ailede hastalıkla ilişkili TUBB1 (Tübülin 
Beta-1) gen taraması yapılmıştır. Bireylerin kanından klasik fenol/kloro-
form yöntemiyle DNA izole edilerek, PCR yapıldıktan sonra TUBB1 genine 
ait ekzonların amplifikasyonu gerçekleştirilmiş, amplifiye ürünler PCR 
pürifikasyon kiti ile temizlenip DNA Dizi Analizi yapılmıştır.

Bulgular- Sonuç: Ailede çocuğun klinik tablosu Tablo.1’de özetlenmiştir. 
Trombositopeni ile ilişkili ailede TUBB1 geninde yapılan gen taraması 
sonucunda çocuk ve babasında 4. ekzonda 920. nükleotitte heterozigot 
G>A değişimi saptanmıştır. Bu değişim proteinde 307. pozisyonda Arginin 
aminoasidinin Histidin şeklinde kodlanmasına yol açmaktadır. Bu değişim 
literatürde yeralmaktadır. Annede ise taranabilen ekzonlarda bir değişim 
bulunamamıştır. (Şekil. 1)

TUBB1 geninde bulunan değişimler literatürde daha önce farklı hastalık-
larda bildirilmiş olmakla birlikte, makrotrombositopeni ile ilişkisine dair 
veriler oldukça azdır. Bu çalışmada tanımlanan R307H genetik varyasyo-
nunun trombositlerde mikrotübül organizasyonunda bozulmaya yol açtı-
ğı daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Dolayısıyla makrotrombosito-
peni patogenezinde fonksiyonel rol oynadığı düşünülen bu değişimin bir 
ailede ortaya konulması ileride yapılacak çalışmalarda değişimin öncelikle 
taranması açısından önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: TUBB1, Makrotrombositopeni, Mutasyon

Tablo 1. Klinik laboratuvar indisleri

Hasta 
No

Başvuru 
Nedeni

Yaş & 
Cinsiyet

Trombosit 
103/ uL

MPV 
(fL)

PCT 
(%)

PDW 
(fL)

TUBB1 Geni

1 Klinik Tanı 8K 111 14,5 0.162 16.3 c.920G>A, p.R307H

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-037 Referans Numarası: 525

PRİMER MEDİASTİNEL B HÜCRELİ LENFOMADA YENİ BİR 
PROGNOSTİK BELİRTEÇ: TÜMÖR METOBOLİK VOLÜM
Erman Öztürk1, Okan Falay2, Dilan Köseoğlu3, Güray Saydam3, Harun Aslan1,  
Olga Meltem Akay1, Mustafa Çetiner1, Burhan Ferhanoğlu1

1Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Koç Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği 
3Ege Üniversitesi Tıp Fak Hematoloji Kliniği

Giriş: Lenfomalarda metabolik tümör hacmi (MTV) ve total lezyon glikoli-
zisi (TLG) değerlerinin artışı kötü prognostik sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. 
Primer mediastinel B hücreli lenfoma (PMBHL) 5 yıllık sürvileri %90’larda 
olmasına karşın küçük bir hasta grubu tedavilere dirençli kalmaktadır. 
Erken dönemde bu grup belirlenememekte ve hastalar son tedavi kararına 
kadar bir çok tedaviyi almış olmaktadırlar. Riskli grup erkenden belirlene-
bilirse tedavinin yoğunlaştırlıması, ilk sıra kök hücre nakli gibi agresif teda-
vilerle daha başarılı sonuçlar alınabileceği ön görülmektedir. Bu amaçla 
güçlü prognostik belirteçler üzerinde çalışılmaktadır. Lenfomalarda prog-
nostik olduğu gösterilen metabolik tümör hacmi (MTV) ve total lezyon 
glikolizisinin (TLG) PMBHL’daki durumunu değerlendirdik.
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Tablo 1. Hastanın Geliş Laboratuar Değerleri

Lökosit/Nötrofil 14500/13300 mm3

Hemoglobin 11,5 g/dl

Trombosit 183 000/mm3

Bun/Kreatinin 15/0,5 mg/dl

Ast,Alt,Alp,GGT,LDH 11,21,130,50 U/L,475 mg/dl

Total/Direk Bilirubin 0,7/0,2 mg/dl

pH/pCO2/pO2/HCO3/Saturasyon 7,4/30mmHg/62mmHg/22 mMol/L, %92

CRP; prokalsitonin 173 mg/dl; 0,06 ng/ml

debridmandır (2). Allojeneik KHN sonrası kronik cilt ve karaciğer graft 
versus host hastalığı (GvHH) nedeniyle steroid tedavisi alan bir olguda 
gelişen ve masif cilt altı amfizem ve pnömomediastinum ile komplike olan 
bir pulmoner mukormikozis olgusu sunulmuştur.

Olgu sunumu: Akut myeloid lösemi tanısıyla 22.03.2016 tarihinde tam 
uyumlu kardeş vericiden yapılan allojeneik kök hücre nakli sonrası 
remisyonda izlenen, kronik cilt ve karaciğer GvHH nedeniyle 1.5 aydır 
steroid tedavisi almakta olan 32 yaşında kadın hasta öksürük ve balgam 
yakınması nedeniyle değerlendirildi. Fizik incelemesinde sağ akciğer orta 
ve alt zonlarda kaba ralleri olan hastanın laboratuvar bulguları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Balgam kültüründe Streptococcus Pneumonia üremesi 
olan hastaya antibiyogram duyarlılığına göre Piperasilin-Tazobaktam ve 
Siprofloksasin tedavisi başlandı. Arteriel kan gazında hipoksemi tespit 
edilmesi üzerine çekilen yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı toraks tomog-
rafisinde (YÇBT) sağ akciğer orta lob lateral segmentte ve üst lob anterior 
segmentte plevraya geniş tabanlı olarak oturan, üçgen konfigurasyonlu, 
içinde hava bronkogramları ve buzlu cam dansite artım alanlarının olduğu 
konsolidasyon alanı izlendi (Resim 1). İnvaziv fungal enfeksiyon ekarte 
edilemediği için hastanın almakta olduğu Posakonazol profilaksisi kesile-
rek 3 mg/kg/gün lipozomal Amfoterisin B tedavisi başlandı. Tedavinin 12. 
gününde nefes darlığı artan ve fizik incelemede sağ akciğerde solunum 
sesleri alınamayan hastada sağ akciğerde pnömotoraks tespit edildi. 
Göğüs tüpü takılan hastanın izleminde yaygın cilt altı amfizem gelişti ve 
servikal fasiotomi yapıldı. Akciğer havalanmasının sağlanamaması üzerine 
çekilen YÇBT’de sağ üst lob parankiminde plevraya uzanan 52x37 mm 
kaviter lezyon, sağ akciğerde geniş pnömotoraks alanı, pnömomediasti-
num, cilt altı dokuda yaygın amfizem izlendi, hastaya wedge rezeksiyon 
ile kavitektomi yapıldı (Resim 2). Materyalin histopatolojik değerlendir-
mesinde yaygın nekroz ve abse formasyonu ile karakterli akciğer dokusu 
ve nekrotik odaklarda mukormikozis ile uyumlu fungal mikroorganizmalar 
izlendi (Resim 3). Lipozomal Amfoterisin B dozu 5 mg/kg/gün’e yükselti-
lerek toplam tedavisi 8 haftaya tamamlanan hastada klinik ve radyolojik 
iyileşme sağlandı.

Tartışma ve sonuç: Mukormikozis, hematolojik maligniteli ve HKHN yapıl-
mış hastalarda Candida ve Aspergillus enfeksiyonlarından sonra en sık 
görülen invaziv mantar enfeksiyonudur (3). Pulmoner mukormikozis, rino-
orbitoserebral tutulumdan sonra en sık görülen klinik formdur (4). Akciğer 
tutulumu fokal konsolidasyon, kitle, plevral effüzyon, nodül veya kaviter 
lezyonlar şeklinde olabilir. Allojeneik KHN sonrası kronik GvHH nedeniyle 
steroid kullanan ve bu nedenle fırsatçı enfeksiyonlar yönünden yüksek 
risk taşıyan bu olguda gelişen komplikasyonlu mukormikozis enfeksiyonu 
medikal ve cerrahi tedavi ile etkin bir biçimde tedavi edilmiştir. İnvaziv 
fungal enfeksiyon gelişimi açısından yüksek risk taşıyan bu hasta grubun-
da erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımı hayati önem taşımaktadır. 

Kaynaklar 

1. Fauci A. Harrison’s Principles of Internal Medicine 17 th Edition 1261-1263.

2. Tedder M. Pulmonary mucormycosis: results of medical and surgical therapy. Ann. 
Thorac. Surg. 1994;57:1044–1050

3. Panigrahi M. Pulmonary Mucormycosis Presenting as Nonresolving Pneumonia 
in a Patient With Diabetes Mellitus. Respiratory Care; December 2014; Vol 59: 
e201-205.

4. El-Kersh K.. Isolated Pulmonary Mucormycosis In an Immunocompetent Adult. 
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2015.

Anahtar Kelimeler: Mukormikozis, Allojeneik kök hücre nakli, Pnömotoraks,



69

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-040 Referans Numarası: 440

RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE 
YENİ AJANLAR (BRENTİXUMAB VEDOTİN VE  
PD-1 BLOKERİ NİVOLUMAB)
Vildan Özkocaman1, Fahir Özkalemkaş1, Rıdvan Ali1, Zafer Serenli Yeğen1, Vildan Gürsoy1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa

Klasik Hodgkin lenfomalı hastaların çoğu kür olabilmesine rağmen ilk 
basamak tedavinin yetmediği daha agresif ikinci basamak tedavi (oto-
log kemik iliği nakli dahil) ihtiyacı olguların yaklaşık %20 sinde ortaya 
çıkmaktadır. İkinci basamak kemoterapi rejimleri etkisiz kaldığında bu 
hastalar çok kötü prognozlu olmakta ve yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç 
göstermektedirler. Son yıllarda öne çıkan tedavi yaklaşımı; hedeflenmiş 
antikor-ilaç konjugatı brentixumab vedotin (BV) ve programlı hücre ölüm 
inhibitörleri PD-1 blokeri (Nivolumab) kullanımı olmaktadır. Merkezimizde 
bu yeni ajanların kullanıldığı relaps-refrakter 15 olgu retrospektif değer-
lendirildi. Olgular standart tedavide ABVD rejimi, kurtarma rejimi olarak 
da DHAP rejimi, ardından bazıları gemsitabinli rejim dahil en az iki sıra 
kombine kemoterapi rejimine cevap vermemiş durumda idi. Yaş ortanca 
değeri 31 (22-57), %53 ü erkek idi. Yedi olguda evre III-IV hastalık saptandı. 
BV, 1.8 mgkg gün, 3 hafta ara ile, nivolumab ise 3 mgkg gün, 2 haftada 
bir i.v inf olarak uygulandı. BV kür sayısı ortanca: 8 (2-18), nivolumab kür 
sayısı ortanca 5 (5-12) idi. BV otolog nakil öncesi 10 (%67) olguda, otolog 
kök hücre nakli sonrası 5(%33) olguda kullanıldı. Otolog nakile sadece 
BV ile ilerlenen 2 olgu, BV sonrası cevap alınamayanlarda nivolumab 
tam cevabı ile 3 olmak üzere toplam 5(%50) olguda yeni ajanlar otolog 
nakile ilerlemek için köprü olabildi. BV ile otolog nakil sonrası kullanılmış 
5 olgunun 4 ünde (%80) tedaviye cevap alındı. BV ile izlenen yan etkiler; 
1 olguda nöbet geçirme, mental değişiklikler PRESS sendromu, 1 olguda 
Grade III-IV cilt toksitesi, 1 olguda da nöropatik ağrı saptandı. Nivolumab 
ile yan etki gözlenmedi. Bu iki yeni ajanında otolog kök hücre nakil şansını 
standart kurtarma rejimleri ile yakalayamayan genç olgular için önemli 
oranda(%50) nakile köprü olduğu gözlendi. Her iki ilaç ta ayaktan kemo-
terapi seçeneği sunması ve iyi tolere edilmeleri nedeniyle önemli katkılar 
sağladı.Klasik Hodgkin lenfomalı hastaların çoğu kür olabilmesine rağ-
men ilk basamak tedavinin yetmediği daha agresif ikinci basamak tedavi 
(otolog kemik iliği nakli dahil) ihtiyacı olguların yaklaşık %20 sinde ortaya 
çıkmaktadır. Otolog nakil günümüzde bu hastaların yaklaşık yarısında 
başarılı bir kurtarma tedavisi olabilmektedir. İkinci basamak kemoterapi 
rejimleri etkisiz kaldığında bu hastalar çok kötü prognozlu olmakta ve 
yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç göstermektedirler. Son yıllarda öne çıkan 
tedavi yaklaşımı; hedeflenmiş antikor-ilaç konjugatı brentixumab vedotin 
(BV) ve programlı hücre ölüm inhibitörleri PD-1 blokeri (Nivolumab) 
kullanımı olmaktadır. Merkezimizde bu yeni ajanların kullanıldığı relaps-
refrakter 15 olgu retrospektif değerlendirildi. Olgular standart tedavide 
ABVD rejimi, kurtarma rejimi olarak da DHAP rejimi, ardından bazıları 
gemsitabinli rejim dahil en az iki sıra kombine kemoterapi rejimine cevap 
vermemiş durumda idi. Yaş ortanca değeri 31 (22-57), %53 ü erkek idi. 
Yedi olguda evre III-IV hastalık saptandı. BV, 1.8 mgkg gün, 3 hafta ara 
ile, nivolumab ise 3 mgkg gün, 2 haftada bir i.v inf olarak uygulandı. BV 
kür sayısı ortanca: 8 (2-18), nivolumab kür sayısı ortanca 5 (5-12) idi. BV 
otolog nakil öncesi 10 (%67) olguda, otolog kök hücre nakli sonrası 5(%33) 
olguda kullanıldı. Otolog nakile sadece BV ile ilerlenen 2 olgu, BV sonrası 
cevap alınamayanlarda nivolumab tam cevabı ile 3 olmak üzere toplam 
5(%50) olguda yeni ajanlar otolog nakile ilerlemek için köprü olabildi. 
BV ile otolog nakil sonrası kullanılmış 5 olgunun 4 ünde (%80) tedaviye 
cevap alındı. BV ile izlenen yan etkiler; 1 olguda nöbet geçirme, mental 
değişiklikler PRESS sendromu, 1 olguda Grade III-IV cilt toksitesi, 1 olguda 
da nöropatik ağrı saptandı. Nivolumab ile yan etki gözlenmedi. Her iki ilaç 
ta ayaktan kemoterapi seçeneği sunması ve iyi tolere edilmeleri nedeniyle 
önemli katkılar sağladı. 
Anahtar Kelimeler: Relaps refrakter Hodgkin lenfoma, yeni ajan tedavi

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-039 Referans Numarası: 418

ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI 
TAKİPTE OLAN HASTALARIN İLAÇ KULLANMA  
EĞİLİMİ ANALİZİ
Selami Koçak Toprak1, Bilge Şen1, Sinem Civriz Bozdağ1, Meltem Kurt Yüksel1,  
Pervin Topçuoğlu1, Günhan Gürman1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli (AHKHN) sonrası hastalar, 
başta graft versus host hastalığı ve enfeksiyonlar olmak üzere olası komp-
likasyonlara karşı çeşitli ilaçlar kullanmaktadırlar. Bazı durumlarda kulla-
nılan ilaç sayısı ve çeşitliliği hastaların kendi başlarına yönetemeyecekleri 
sayıya ulaşmakta ve bunun neticesinde hayati sorunlara yol açabilecek 
karışıklıklar yaşanabilmektedir. Biz de bu noktadan hareketle naklinin ilk 6 
ayı içerisinde olan bir hasta grubuna ilaç kullanma eğilimi anketi yaparak 
sonuçlarını değerlendirmek istedik. Gereç ve yöntem: Hastalara toplam 18 
sorudan oluşan, demografik bilgiler haricinde, kullandıkları immünsüp-
ressif, enfeksiyona karşı profilaktik (antibakteriyel, antifungal ve antiviral) 
ve varsa ek ilaçları (mide koruyucu, vitamin, antihipertansif, vb) soruldu. 
Başta ilaç ismi ve etkisi olacak şekilde bunlara yeterince hakim olup olma-
dıkları, doz unuttukları ya da bilerek atladıkları durumlar soruldu. Poliklinik 
kontrollerinde doktorun kendilerine yeterince açıklayıcı bilgi verip ver-
mediği ve hastaların kendi hastalık süreçlerine ne derece hakim oldukları 
irdelendi. Bu pilot çalışmaya ortanca yaşı 32 olan toplam 13 hasta (6E, 
7K) dahil edildi. Hastaların 9’u il ve 4’ü ilçe merkezinde yaşamaktaydı. 11’i 
ilköğretim mezunu iken sadece 2’si üniversite bitirmişti. Şehir merkezinde 
yaşayan 9 hastanın %33’ü spor yaparken, ilçede yaşayan hastalarda bu 
oran %50’ye çıkmaktaydı. Hiçbir hasta alkol ve sigara tüketmezken, 7 
hasta kendisini “iyi” ve 6 hasta da “orta” hissetmekteydi. Kullanılmakta olan 
ortanca ilaç sayısı 7 (3-14) idi. Bulgular: 5 hasta “İmmünsüpressif (bağışıklık 
baskılayıcı / GVHD engelleyici) olarak kullanmakta olduğunuz ilacı biliyor 
musunuz?” sorusuna “evet” yanıtı vermesine karşın bunların ancak %60’ı 
immünsüpressif ilacını doğru olarak söyleyebilmiştir. 6 hasta “Enfeksiyon 
önleyici (antibiyotik, antiviral, antifungal) olarak kullanmakta olduğunuz 
ilacı/ilaçları biliyor musunuz?” sorusuna “evet” yanıtı vermiş ve bunların 
tümü ilaçlarını doğru olarak sayabilmişlerdir. Hastaların %50’si immün-
süpressif ilaçların kendilerine orta derecede yararlı olduğunu söylerken, 
%20’si ise hiç yararlı olmadığını belirtmişlerdir. 3 hasta immünsüpressif 
kullanırken kendisini fazlasıyla rahatsız hissederken, 10 hasta kısmen ve 
daha rahat hissettiğini belirtmiştir. %16 hasta, enfeksiyondan koruyucu 
ilaçların kendisine hiç yararı olmadığını belirtirken, bu ilaçlardan rahatsız-
lık duyma oranı da %50 olarak saptanmıştır. 9 hasta immünsüpressif ilaçla-
rı düzenli kullandığını belirtirken, doz atladığını belirten hastaların maza-
retleri “yolculuk” olmuştur. Sadece 2 hasta enfeksiyon ilacını unuttuğunu 
söylerken belirgin bir mazeret göstermemişlerdir. 3 hasta başka hangi 
ilaçları kullandığını bilmezken, 4 hasta almakta olduğu ek ilaçları eksiksiz 
olarak sayabilmiş, 6 hasta ise ya eksik ya da hatalı sayabilmiştir. 12 hasta 
doktorun poliklinik şartlarında kendilerine ayırdığı süreyi yeterli bulmuş 
ve bunların 11’i de bu durumun hastalık süreçlerine olumlu yansıdığını 
belirtmişlerdir. İmmünsüpressif ve enfeksiyon profilaksi ilacını bilme oranı 
şehirde yaşayanlarda %33 iken, ilçede yaşayan hastalarda bu oran %50’ye 
ulaşmaktadır. Sonuç: Bu pilot çalışma ile hastaların neredeyse yarıdan 
azının immünsüpressif ilaçlarına hakimken, hemen tümünün enfeksiyon 
profilaksisinde kullanılan ilaçlara hakim oldukları saptanmıştır. Hastaların 
belirgin bir kısmının ilaçlarını düzenli kullandıkları, sadece hastaneye 
ulaşma sırasında (yolculuk sürecinde) doz atlandığı anlaşılmıştır. Poliklinik 
şartlarında hastalara yeterli zaman ayırarak ayrıntılı bilgi vermenin, hasta-
ların hastalık sürecine hakim olmada ve kendilerini iyi hissetmede belirgin 
önemi olduğu ortaya konulmuştur. AHKHN sonrası ilaç kullanma eğilimi-
nin hastalık sürecine etkisini daha geniş bir perspektifte irdeleyebilmek 
adına yakın gelecekte daha fazla sayıda hasta ile daha kapsamlı bir anket 
çalışması planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli, immünsüpressif, 
enfeksiyon profilaksisi, ilaç kullanma eğilimi anketi
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Tablo 1. Fibrozis değerlendirmesinde biyopsi ve elastografinin karşılaştırılması
Karaciğer 

GVHH 
derecesi

Karaciğer biyopsi 
bulguları

Karaciğer 
biyopsi 

bulguları 
(fibrozis)

Elastografi 
bulguları 
(fibrozis)

Elastografi 
kPA

Metavir 
skor

Hasta#1 II Hafif portal inflamasyon 
Minimal sekonder 

hemosiderozis

- - 5,6 F0-F1

Hasta #2 II Ağır duktopeni İndirekt 
kolestaz

- - 6,5 F0-F1

Hasta#3 II Hafif derecede duktal 
kayıp Santral nekrozis 

Portal inflamasyon Venöz 
endotelyal enflamasyon 

Safra yollarının 
inflamatuvar hasarı 

(kolanjitis)

- + 8 F2-F3

Hasta #4 I Hafif derecede fibrozis 
aktivitesi Ağır derecede 
sekonder hemosiderozis

+ + 8 F2-F3

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
P-042 Referans Numarası: 565

PERSİSTAN VE KRONİK ITP’Lİ ÇOCUK HASTALARDA 
ELTOMBOPAG DENEYİMİMİZ
Zeynep Karakaş1, Selime Aydoğdu1, Ayşe Özkan Karagenç1, Deniz Tuğcu1,  
Serap Karaman1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Akut ITP çocukluk çağında sık görülen, genellikle 6-12 ay içinde 
düzelen bir hastalıktır. Olguların %20-30’u kronikleşir (1). Tedavide kul-
lanılan ilaçların altta yatan patolojiyi düzelttiği gösterilemediğinden son 
yıllarda ITP tedavisinde klinik duruma göre tedavi kararı verilmektedir. 
Trombopoetin reseptir agonistleri (TPO-RA) trombopotin gibi davranarak 
trombosit yapımını uyarır ve sayısını artırır(2). Eltrombopag ve romiplos-
tim erişkin hastalarda 8 yıla kadar güvenle kullanılan iki TPO-RA’dır (3). 
Çocuklarda yapılan kısıtlı çalışmalarda da umut verici sonuçlar alınmıştır.

Amaç: ITF Çocuk Hematoloji ve Onkoloji birimine başvuran kronik veya 
persistan 10 ITP’li hastada son yıllarda ikincil tedavilerde yer almış olan 
trombopoetin reseptör agonistlerinden (TPO-RA) Eltrombopag deneyi-
mimiz paylaşıldı.

Hastalar ve yöntem: 2009 ve 2014 yılları arasında Eltrombopag ile tedavi 
edilen 3’ü persistan, 7’si kronik ITP’li 10 hasta (Kadın n = 4, Erkek n = 6) 
tespit edildi. Eltrombopag başlangıcındaki medyan yaş, 8 yaş (aralık 4 ila 
17 yıl), hastalık süresi ortalama 3 yıl (aralık 9 ay ile 7 yıl 5ay). Hastaların 
hepsi öncesine birinci basamak tedavilerini almıştı. Eltombopag başlama 
kriterleri, trombosit düşüklüğü yanında, sık sık kanama şikayeti ile baş-
vurma ve kurtarma tedavileri gereksimi olması, aile ve çocukta aktivite 
kısıtlamasına bağlı olarak hayat kalitesinde düşme gibi faktörler dikkate 
alındı. Hastaların hepsi tedavi öncesinde kemik iliği aspirasyonu değer-
lendirilmesi yapıldı. İlaç dozu tüm hastalarda 25 mg/gün olarak başlandı. 
Başlangıçta haftalık izlem yapıldı. Tedavi sırasında izlem tam kan sayımı, 
periferik yayma, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile yapıldı İzlemde 
trombosit sayısı 50 000/mm3 üzerinde seyreden hastalarda doz artmı 
yapılmadı, 50 000/mm3 altında seyreden hastalarda doz 2 hafta sonra 50 
mg’a çıkıldı. Hastaların izleminde kurtarma tedavisi ihtiyacı olanlara elt-
rombopag tedavisine devam edilerek IVIG veya steroid destek tedavileri 
verildi.

Bulgular: Hastaların hepsi eltrombopag tedavisi öncesinde steroid ve 
IVIG tedavilerini almıştı, 7 hasta Rituksimab, 5 hasta Anti-D almıştı. 
Eltrombopag kullanım süresi 2 ay- 22 ay ortalama 7.9 ay olarak hesaplan-
dı. Hastaların hiçbiri ilaç kullanımı öncesinde splenektomi olmamıştı, İki 
hastada hiç cevap alınamadığından ilaç kesildi, 3 hastada ilacın başlan-
gıcında ek tedavilerle kısmi cevap alındı doz artırılıp uzatıldı, sonrasında 
cevap alınamadığı için kullanıma son verildi. Hastaların üçü ilaç kullanım 
sonrasında cevap alınamayarak splenektomi oldu. Splenektomi olan 2 
hastada hastalık kontrol altına alındı, bir hastada trombositopeni sebat 

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-041 Referans Numarası: 14

KRONİK KARACİĞER GREFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA 
FİBROZİS DEĞERLENDİRMESİNDE ELASTOGRAFİNİN ROLÜ
Mehmet Sezgın Pepeler1, Zeynep Arzu Yeğin1, Zübeyde Nur Özkurt1, Suna Özhan Oktar2, 
Gülen Akyol3

1Gazi Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bölümü 
2Gazi Üniversitesi Radyoloji Bölümü 
3Gazi Üniversitesi Patoloji Bölümü

Giriş ve Amaç: Allojeneik hematopoetik kök hücre naklinin (AHKHN) en 
sık görülen komplikasyonlarından biri olan graft versus host hastalığı 
(GVHH), transplant alıcılarında morbidite ve mortalitenin önemli bir nede-
nidir. Hepatik GVHH ilaç toksisitesi, viral enfeksiyon, demir yüklenmesi 
ve sinüzoidal tıkanıklık sendromu gibi klinik durumlar ile karışabilir (1).
Morbidite ve mortaliteyi azaltmak için erken zamanda tanı ve tedavi çok 
önemlidir. Tanıda çeşitli hemostatik bozukluklara sahip bu belirli hasta 
grubunda biyopsi yapmak çok zor olsa da, histopatolojik değerlendirme 
halen altın standart yöntem olarak kalmaya devam etmektedir(2).Kronik 
karaciğer parankim hastalığı olan hastalarda, elastografik değerlendirme 
ile histolojik fibrozis evresinin uyumlu olduğu gösterilmiştir(3). Kolestaz, 
kolanjit ve ciddi kalp yetmezliği durumunda fibrozis değerlendirmesinin 
duyarlılığı azalabilir. Bu çalışmada, kronik hepatik GVHH’a ikincil ola-
rak düşünülen fibrozisin değerlendirilmesinde elastografinin etkinliliğini 
araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Elastografi, Gazi Üniversitesi Kök 
Hücre Transplantasyon Ünitesinde allojeneik HKHN uygulanan ve biyopsi 
ile kanıtlanmış kronik hepatik GVHH gelişen dört hasta (30 (27-39), K / K: 
4/0) üzerinde yapıldı. Çalışmamızda iki boyutlu gerçek zamanlı shearwave 
elastografi (2D-SWE) tekniği kullanılmıştır. Fibrozis, F0’dan F4’e kadar 
değişen Metavir sınıflamasına göre (F0 = fibroz yok; F1 = portal fibrozis ; 
F2 = birkaç septal tutulum ile olan portal fibrozis ; F3 = birden fazla septal 
tutulum ile olan portal fibrozis ve F4 = siroz) düzenlendi. Elastografi ve 
biyopsi bulguları Tablo 1’de gösterilmektedir(4).Bulgular: İki hasta Akut 
lenfoblastik lösemi, bir hasta Akut miyeloid lösemi ve bir hasta Aplastik 
anemi tanısı ile izlenmekteydi. AKHN öncesi 3 hastada miyeloablatif 1 has-
tada non-miyeloablatif hazırlama rejimi uygulandı. Viral serolojik değer-
lendirme tüm hastalarda menfi saptandı. 1 hastada nakil öncesi hemo-
siderozis mevcuttu. 3 hastada elastografi ve biyopside saptanan fibrozis 
derecesi uyumlu saptandı.Bununla birlikte, bir hastada biyopside fibrozis 
saptanmazken, elastografide orta-yüksek bir Metavir skoru elde edildi.
Tartışma ve sonuç:Kolestaz ve kolanjit, kronik GVHH’da nispeten yaygın 
histopatolojik özelliklerdendir. Biyopsi ile bu hastalarda fibrozis derecesi 
net değerlendirilemeyebileceğinden, elastografi mutlak fibroz derecesini 
belirlemek için alternatif bir invaziv olmayan seçenek olabilir. Fibrozis, 
kronik karaciğer GVHH’nın klinik seyrini doğrudan etkileyebileceği için 
seri elastografik değerlendirmeler, erken dönem fibrozisin saptanması 
ve hastalık ilerlemesi olması durumunda tedavi değişikliği açısından da 
önem kazanmaktadır. Elastografi, kronik karaciğer GVHH olan allojeneik 
HKHN alıcılarının uzun dönem izleminde fibrozisin seyrini gözlemlemek 
için standart invaziv olmayan yöntem olabilir. Kronik karaciğer GVHH’nın 
tanısında ve takibinde elastografinin potansiyel rolünü belirlemek için ileri 
çalışmalara gerek vardır.

Kaynaklar

1. Matsumukuma KE, Wei D, Sun K, et al. Diagnosis and differential diagnosis of 
hepatic graft verusu host disease (GVHD). J Gastrointest Oncol, 2016 Apr; 7 
(Supp1):S21-312. Stift J, Baba HA, Huber E, et al. Consensus on the histopatho-
logical evaluation of liverbiopsies from patients following allogeneic hematopo-
ietic cell transplantation. VirchowsArch 2014;464:175-903. Sandrin L, Fourquet 
B, Hasquenoph JM, et al. Transient elastography: a new non-invasivemethod 
for assessment of hepatic ?brosis. Ultrasound Med Biol 2003;29:1705-13.4. Foan 
Sporea, Simona Bota, Adrian Saftoiu. Romanian National Guidelines and Practical 
Recommendations on Liver Elastography. Med Ultrason 2014, vol:16;no:2, 123-138

Anahtar Kelimeler: Elastografi, Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli, Kronik 
hepatik graft versus host hastalığı
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2500 to 5000 ng/ml. A total of 22 patients were placed in this group. 
Group III included patients having serum ferritin level more than 5000 ng/
ml. This group consisted of 13 patients.

All patients having serum ferritin below 2500ng/ml had normal systolic 
function and only 16% of the patients in this group had diastolic dysfunc-
tion as reflected by abnormal E/A ratio. In group II, 27% of the patients 
had systolic dysfunction reflected by subnormal ejection fraction while 
40% of the patients had diastolic dysfunction. In group III, 62% of the 
patients had systolic dysfunction while 61% of the patients had diastolic 
dysfunction.

Pearson correlation was used to find correlation between serum ferritin 
and left ventricular function. A strong negative correlation was found 
which is reflected by a p value of 0.002 which is significant.Chi square test 
is used to correlate serum ferritin with E/A ratio. P value came out to be 
0.020 which is significant.

Conclusion: It can be concluded that serum ferritin levels higher than 
2500ng/L are associated with left ventricular dysfunction. Serum ferritin 
can be used to monitor iron over load. Echocardiography is helpful in 
detecting preclinical cardiac disease.
Anahtar Kelimeler: Beta thalassemia major, Serum ferritin level, Echocardiography 
and increased transfusion dependence.

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-044 Referans Numarası: 78

OKÜLT MALİGNİTE, ANTİKOAGULASYON VE KANAMA 
YÖNLERİ İLE SPLANKNİK VENÖZ TROMBOZA BAKIŞ
Elif G Ümit1, Mehmet Baysal1, Yusuf Durmuş1, Hakkı Onur Kırkızlar1,  
Ahmet Muzaffer Demir1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Splanknik ven trombozu, terim olarak kapsamında hepatik venöz 
sistem trombozu(Budd-Chiari sendromu [BCS]), splenik venöz sistem ve 
mezenterik venöz sistem trombozu (mezenterik venöz tromboz olarak) ve 
portal venöz sistemde trombozu [PVT] barındırmaktadır. Venöz tromboz 
(VT) için olağandışı bir yer olarak, genel popülasyonda SVT insidansı, PVT 
için 0,7/100.000 kişi/yıl, BCS için 0,8/100.000 kişi/yıl iken, derin VT (DVT) 
insidansı 100/100.000 kişi/yıl’dır. Hastalar başvuru esnasında sıklıkla akut 
başlangıçlı karın ağrısından yakınır iken tesadüfi görüntülemelerde tespit 
edilen ve asemptomatik olan hastalar da mevcuttur. Tanı için %90 hassasi-
yete sahip doppler ultrasonografi yanında şüphe kuvvetli ise BT ya da MR 
görüntüleme de yapılabilir.

Çalışmamızın amacı fakültemizde takip edilen SVT hastalarının geliş 
şikayeti, altta yatan nedenin bulunup bulunmadığı, akut dönemde yeterli 
antikoagulasyonun sağlanıp sağlanmadığı ve uzun dönemde komplikas-
yon gelişip gelişmediğinin ortaya konmasıdır. 

Materyal ve Metod: Splanknik venöz tromboz tanısı radyoloji raporunda 
bulunan son 5 yıl içerisindeki tüm hastalar çalışmaya alındı. Eşlik eden 
siroz, trombofilik durum, myeloprolfieratif hastalık, tanı konulmamış 
ancak sonradan tanı konulan malinite varlığı, aldığı tedavi ve takip süreci 
dosyalarından not edildi.

Sonuçlar: 96 SVT hastasının 48’i kadın (50%), 48’i erkekti (50%). Ortalama 
yaş 53.8 idi (19-94). 60 hastada PVT (62,5%), 10 hastada splenik VT (10,4%) 
ve 3 hastada BCS(3,1%) var iken, 22 hastada splanknik alanda birden çok 
damarda tromboz gözlendi (22,9%).

Başlangıç semotpmu hastaların çoğunda akut başlangıçlı karın ağrısı 
iken (64 patients 66,6%) 32 hasta asemptomatik idi (33,3%). 75 hasta-
da akut SVT (78,1%) izlenir iken 21 hastada kronik SVT(21,9%) izlendi. 
Asemptomatik olan hastaların çoğunda okult solid tümör ve MPN tespit 
edildi (33 hasta, 66%).

SVT etiyolojisi ele alındığında 87 hastada ortaya konabilen bir risk fak-
törü mevcuttu (90,6%). Majör risk faktörü siroz olarak izlendi (60 hasta, 
62,5%). Diğer risk faktörleri arasında trombofilik tablolar (12 hasta, 12,6%), 
miyeloproliferatif hastalık (6 hasta, 6,3%) ve 24 hastada SVTnin başlangıç 
bulgusu olduğu okult solid tümör tespit edildi (25%). 36 hastada SVT kro-
nik karaciğer hastaığının kötüleşmesine yol açan faktör idi (60%). Kronik 
karaciğer hastalığı bulunan hastaların 57’sinde PVT izlenir iken (95%) 
MPN bulunan tüm hastaların çoğunda (70%) splanknik alanda birden çok 

etti. Cevaplı olan 5 hastanın biri 25 mg, 3’si 50 mg, bir hasta da 75 mg ile 
kontrol altına alındı. Cevap süreleri değişkendi. Eltrombopag alan hastala-
rın hiçbirinde ilaç kullanımına son verilecek düzeyde yan etki gözlenmedi. 
Bir hastada mide bulantısı ve karın ağrısı oldu. Bir hastada geçici AST ve 
ALT yüksekliği görüldü. Öncesinde tekrarlayan dozlarda steroid kullanan 
bir hastada katarakt gelişti. Bir yıldan uzun süreli kullanan 2 hastada sito-
peni veya periferik yaymada patolojik bulgu saptanmadı. Bir yıl sonunda 
yapılan kemik iliği normal olarak saptandı. Kullanım sırasında hastaların 
7’sine kurtarma tedavileri uygulandı. Cevaplı olan 3 hasta kurtarma teda-
visine ihtiyaç duymadı (bkz: Tablo) 

Tartışma ve sonuç: Trombopoetin reseptör agonistleri kronik ve per-
sistan ITP’de hayat kalitesini artırma yanında birinci basamak tedaviler 
sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen yan etkilerin önüne geçilmesi 
açısından önemli alternatif ilaçlardır (4). Eltrombopag oral alım kolaylığı, 
günde tek doz uygulanması ve tedavide başarı oranının yüksek olması 
nedeniyle pediatrik hastalarda kullanılmaya başlanmıştır (5). Bu konuda 
çocuklarda yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda sonuçlar ve deneyimimiz 
umut vericidir. 
Anahtar Kelimeler: ITP, Çocuk, Eltrombopag

Tablo 1. Persistan ve Kronik ITP Tanılı hastalarda Eltrombopag kullanımı
Hastalar n=10 Yanıtlı n=5 Yanıtsız n=5

Ortalama yaş 8Yaş, 4 ay 9 yaş, 4 ay

Cinsiyet 3E, 2K 3K,2E

Hastalık süresi Persistan 0 Kronik 5 Persistan 3 Kronik 2

1.Basamak tedavi IVIG, Steoroid, Anti D 5 5

Rituxsimab 4 4

Splenektomi - 2

Eltrombopag kullanım süresi 13.2 ay 3 ay

Yan etki 2 1

Kurtama ted. alan hastalar 2 5

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-043 Referans Numarası: 147

CORRELATİON BETWEEN SERUM FERRİTİN & LV FUNCTİON 
İN THALASSEMİA MAJOR PATİENTS WİTH İNCREASED 
TRANSFUSİON DEPENDENCE
Amna İmtiaz1

1Pakistan İnstitute Of Medical Sciences

Background: Cardiac dysfunction due to iron overload is most the impor-
tant cause of mortality in beta thalassemia major patients. Regular moni-
toring of iron load by measuring serum ferritin level and administration 
of adequate iron chelation is helpful in preserving cardiac function which 
can be assessed by echocardiography.

Objectives: To correlate serum ferritin with left ventricular function in 
beta thalassemia major patients with increased transfusion dependence 
and to find out whether echocardiography can be used to assess pre clini-
cal cardiac disease in these patients.

Study design: Cross sectional study.

Materials and methods: The study was conducted at Department 
0f Pathology, Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University, PIMS, 
Islamabad. 60 patients of beta thalassemia major with increased transfu-
sion dependence were enrolled in this study. Serum ferritin levels of all 
patients were measured by using indirect enzyme linked immunosorbent 
assay (ELISA). Echocardiography was performed on all patients by a con-
sultant cardiologist by linking conventional echocardiography with tissue 
Doppler imaging. Ejection fraction and E/A ratio were measured in all 
patients to assess left ventricular systolic and diastolic function.

Results: On the basis of serum ferritin level, patients were divided in to 
three groups. Group I consisted of patients having serum ferritin level 
equal to or less than 2500 ng/ml. A total of 25 patients were placed in 
this group. Group II included patients having serum ferritin level between 
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alan ve CH tipi ile ilgili verisine ulaşılamayan bir olgumuz (hasta no: 1) 
başka tedavi almadı. Tekrarlayan malignitelerin iki türü olan lenfoma ve 
Kaposi sarkomu (KS) ÇOH gidişi sırasında sırasıyla %18 ve %13 olguda 
bildirilmiştir. CH tipi bilinmeyen ÇOH evresinde bir hastamız ek olarak KS 
sendromu tanısı da aldı. Bu olguda (hasta no:8) KT ve RT ile tama yakın 
düzelme elde edildi. Yine tipi bilinmeyen bir olguda (hasta no: 1) 1 yıl 
sonra KS tanımlandı. Bir hastada CH tanısından 2 yıl sonra meme ca, bir 
hastada CH ile eş zamanlı parotis ca saptandı. ÇOH, yaygın olarak HIV 
enfeksiyonu oluşumunda ortaya çıkan ve klinik olarak diffüz lenfadenopa-
ti, splenomegali, anemi ve sistemik inflamatuvar semptomlar ile karakte-
rize edilen sistemik bir hastalıktır. Bizim ÇOH olan olgumuzda (hasta no:8) 
ve diğer hiçbir olguda HIV pozitifliği yoktu. HHV8 bakısı hastalarımızda 
gerçekleştirilemedi. Bu da verilerimizi sınırlayan bir durumdu. Hiçbir olgu-
muzda lenfoma saptanmadı ancak, olguların 8’i (%66) izlem dışıydı ya da 
başka bir merkezde izlenmekteydi. Sonuç olarak seyrek görülen CH olgu 
verilerinin çok merkezli olarak toplanmasının daha gerçekçi sonuçlara 
ulaşmayı sağlayacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, Kaposi sarkomu, tek odaklı hastalık çok 
odaklı hastalık

Tablo 1. Castleman olgularımızın başlıca klinik ve laboratuvar özellikleri

Olgu 
no

Cinsiyet Tanı şekli Tip Evre HIV Hgb 
(g/dL)

Lökosit 
(x109/L)

Trombosit 
(x109/L)

LDH 
(U/L)

CRP 
(mg/

dL)

Ek  
Malignite

1 K Splenektomi - Tek 
odaklı

negatif 13 15,5 368 - - Kaposi 
sarkomu

2 K İnce barsak Mikst Tek 
odaklı

negatif 14 6,9 268 184 - -

3 K Sağ servikal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 12 5,0 257 - 0,0 -

4 K Sağ servikal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 11 9,5 446 189 0,6 -

5 E Sağ servikal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 14 6,3 235 143 1,0 Meme ca

6 K Sağ aksiller LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 12 6,4 295 172 - -

7 E İnguinal lap Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif - - - - - -

8 K Supraklavikuler 
LAP

- Çok 
odaklı

negatif 7 18,3 238 200 13 Kaposi 
sarkomu

9 K Sağ servikal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 12 6,5 239 - - -

10 K Sağ servikal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 13 8,7 328 134 0,7 -

11 E medyastinal LAP Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 15 7,2 216 143 - Parotis ca

12 E Retroperitoneal 
LAP

Hiyalen 
vasküler

Tek 
odaklı

negatif 15 23,6 224 - 18,7 -

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-046 Referans Numarası: 51

FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN GEBENİN YÖNETİMİ
Dilek Burcu Esen1, Mehmet Baysal1, Elif Gülsüm Ümit1, Onur Hakkı Kırkızlar1,  
Muzaffer Ahmet Demir1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Faktör 7 eksikliği asemptomatik veya öldürücü kanamalara kadar varan 
değişik klinik tablolara yol açabilen bir kanama bozukluğudur. Nadir faktör 
eksiklikleri grubu içinde en sık görülendir. Toplumdaki sıklığı 1/ 300.000 
–500.000 olarak bildirilmiştir. Otozomal resesif genetik geçişli bir hastalık-
tır. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür. Bazı olgular tamamen asemp-
tomatik iken tesadüfen sadece protrombin zamanının (PT) uzun olup, 
aktive parsiyel tromboplastin zamanının (aPTT) normal olması nedeniyle 
araştırılarak tanı almışlardır. Kadınlarda menoraji sık saptanan bulgular-
dandır. Olguların bir kısmı diş çekimi ya da minör cerrahi girişimler sonrası 
uzamış kanamalarla tanı alır. Kanama profilaksisi ya da tedavisinde taze 
donmuş plazma (TDP), protrombin kompleks konsantreleri (PCC), plazma 
derived faktör 7 (pdF7) ve rekombinant aktive Faktör 7 (rF7a) konsantreleri 

damarda tromboz izlendi. Tümörü bulunan hastaların da hemen çoğunda 
PVT izlendi (18 patients, 75%).

Tüm hasta grubumuzda 51 hasta (53,1%) antikoagulan tedavi almış 
olmak ile birlikte oldukça önemli sayıdaki hastanın antikoagulan tedavi 
almadığını gözlemledik. Ancak tüm grup içerisinde 30 hastada majör 
kanama geliştiği gözlenmiştir (31,3%) ve bunların 20’si antikoagulan 
tedavi almayan hasta olduğu gözlendi (p=0,008). Yine tedavi ve kanama 
ile ilgili olarak, MPN hastalarının yalnızca 2’sinde majör kanama izlenmiş 
ve bu hastaların antikoagulan almayan hastalar olduğu gözlenmiştir. 
Solid tümörlü hastaların 7’sinde majör kanama izlenmiş ve 3 hastanın 
antikoagulan almadığı gözlenmiştir. Trombofilik hastalarda ise hepsi anti-
koagulan aldığı halde hiçbirinde majör kanama gözlenmemiştir. Kanama 
riskinin en yüksek olduğu kaygısı duyulan kronik karaciğer hastalarında 
ise 25 hastada majör kanama gelişmiş, ancak 18 hastanın antikoagulan 
almadığı gözlenmiştir (p=0,000).

Tartışma: Bu çalışmanın en dikkat çekici sonucu anlamlı sayıdaki hastada 
SVT’nin sonrasında tanısı konulan solid malinite varlığıdır. İkinci olarak, 
sirotik hastalarda gerek hasta ve yakınlarının gerek ise sağlık çalışanlarının 
siroz komplikasyonlarında SVT’nin öneminin ve farkındalığının arttırılması 
gerektiği kanaatindeyiz. Tüm SVT hastalarının yeterli antikoagulasyon 
almadığı gözlenmiştir. Bunun en önemli nedeninin kronik karaciğer 
hastalığı varlığında “otoantikoagulasyon” algısal yanılgısının genel olarak 
hekimlerde bulunması olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Splanknik ven trombozu, portal ven trombozu, siroz, myelop-
roliferatif hastalık

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-045 Referans Numarası: 258

CASTLEMAN HASTALIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Asu Fergün Yılmaz1, Nagehan Akkaş2, Demet Kiper1, Sevinç Çağlar2, Bahriye Payzın1, 
Betül Bolat Küçükzeybek3, Aylin Örgen Çallı3, Sadi Bener3

1İkçü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Bilim Dalı Hematoloji Birimi 
2İkçü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Bilim Dalı 
3İkçü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bilim Dalı

Amaç: Neoplastik olmayan lenfadenopatinin oldukçe seyrek görülen 
nedenleri arasında yer alan Castleman hastalığı (CH) ya da diğer adıyla 
anjiyofolliküler lenf bezi / dev lenf bezi hiperplazisi tanısını doğru şekilde 
koymak önemlidir. Çeşitli CH tipleri, lenf bezlerinde ayırıcı lenfoid yapısal 
değişiklikler ile karakterizedir. CH’nın tek odaklı hastalık (TOH) türünde 
hiyalen vasküler (HV) ve plazma hücresi (PH) tipi bulunur. Çok adaklı 
hastalık (ÇOH) çoğunlukla PH tipindedir. Birkaç olguda plazmablastik 
özellikler gösterir. CH’nın patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla 
birlikte, IL 6’nın TOH ve IL-6 ve HHV 8’in ÇOH gelişimindeki rolleri iyi tanım-
lanmıştır. CH erken tedavisinde cerrahi çıkarım, sitoredüktif kemoterapi ve 
radyoterapi standart olmak üzere IF-alfa, anti-IL6 ve anti-IL6R monoklonal 
antikoru, rituksimab, anti viral tedavi diğer seçeneklerdir. Biz de merkezi-
mizdeki CH olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerini sunmak istedik.

Hastalar ve Yöntem: Hastanemizin farklı bölümlerinde 2006 ile 2017 
yılları arasında yapılan tetkikler sonucunda Castleman hastalığı tanısını 
alan, tanıda ortanca yaş: 40 (17-64) ve, E/K oranı: ½ olan toplam 12 olgu 
değerlendirmeye alındı. Olguların geriye dönük dosya taraması, biyopsi 
bölgesi, hastalığın yaygınlığı, ek hastalıklar, CH ile birlikte ya da eş zamanlı 
hastalık varlığı, hemogram, LDH, total protein/albumin, CRP değerleri ve 
HIV taramasının sonuçları kaydedildi. Olguların tedavileri, yanıt durumu, 
izlem süresi ve son durum bilgileri elde edildi.

Sonuçlar: Tablo 1’de gösterildi. Temmuz 2017 tarihi dikkate alınarak 
sorgulama sonucu tüm hastalarımızın yaşadığı saptandı. Ortanca izlem 
süresi: 11,5 ay (1-73 ay) bulundu. Sekiz hasta izlem dışı kaldı. İzlemi süren 
4 (%33) hasta remisyondadır.

Tartışma ve sonuç: On bir yıllık tek merkez değerlendirmesinde çoğun-
luğu kadın (%67) 12 hasta CH tanısı aldı. Verisi olmayan iki hasta ve akut 
abdomen tablosu ile laparotomi yapılan ve ince barsak biyopsisi ile mikst 
tip CH tanısı alan bir olgu dışında kalan 9 olguda HV tipte CH saptandı ve 
bunların da tamamı TOH idi. TOH genellikle lokalizedir, minimal semp-
tomlarla ilişkilidir ve tek başına lokal tedavi ile tedavi edilir. Olgularımızın 
çoğunluğu TOH evresinde ve beklendiği gibi tamamı HV tipindeydi. 
Cerrahi çıkarım dışında tedavi almadılar. Splenektomi materyeli ile tanı 
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aferezi yapılmasını gerektirecek kadar HTG olması nedeni ile tekrar ASP 
tedavisi verilmedi ve hasta KHN’ye gönderildi. Bir diğer relaps hastasın-
da ise KHN endikasyonu olmadığı halde çok yüksek TG düzeyi olması 
ve genel durumunun çok kötü olması nedeni ile sonraki bloklarda ASP 
tedavileri verilmedi ve doku grubu tam uyumlu kardeşnin olması nede-
niyle KHN yapıldı. Bahsedilen yedi olgunun ikisinin tedavisi halen devam 
ederken, diğer olgular tedavi sonrası tam remisyonda izlenmektedirler.

Sonuç: ALL tedavisi sırasında steroidlerin ve ASP tedavisinin birlikte veril-
mesi serum lipid düzeylerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. 
Protokol II’de L-ASP yanında deksametazon ve relaps protokolünde de 
deksametazon ve uzun etkili PEG-ASP tedavisinin birlikte verilmesinin 
HTG riskini artırdığı gözlenmiştir. HTG tedavi edilmediği takdirde, tedavi 
değişikliğine, tromboz, pankreatit gibi ciddi komplikasyonlara ve hatta 
ölüme neden olabileceğinden erken saptanıp tedavi edilmesi önem 
taşımaktadır. Asemptomatik olan hastalarda transaminaz artışı, psödo-
hiponatremi, lipemik görünümde serum gibi durumlar HTG açısından 
uyarıcı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, hipertrigliseridemi, çocukluk çağı

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-048 Referans Numarası: 376

BETA-TALASEMİLİ HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE CD55, 
CD59 VE CD35 EKSPRESYONU
Ayşegül Uğur Kurtoğlu1, Belkıs Koçtekin2, Erdal Kurtoğlu3, Mustafa Yıldız4,  
Selen Bozkurt5

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği 
5Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik Bölümü

Beta-talasemi, ciddi, progresif bir hemolitik anemidir ve hastalar, yaşamın 
devamı için sürekli kan transfüzyonuna ihtiyaç duyarlar. Kompleman 
aracılığı ile oluşan eritrosit yıkımı hem inravasküler hem de ekstravaskü-
ler hemolize yol açar. Kompleman düzenleyici proteinler eritrositleri bu 
yıkımdan korur. Biz, çalışmamızda membrana bağlı CD55 (decay acce-
lerating factor-DAF), CD35 (kompleman tip I-CR I) ve CD59 (membrane 
attack complex inhibitory factor-MACIF) proteinlerinin eritrosit yüze-
yindeki miktarını flow sitometrik olarak ölçmeyi amaçladık. Çalışma, 47 
beta-talasemi majör (beta-TM), 20 talasemi intermedia (beta-TI) hastası ve 
kontrol grubu olarak da 20 sağlıklı gönüllüde yapıldı. Beta-TM hastalarının 
CD55 düzeyi (58.64±17.06) beta-TI hastalarına (83.34±13.82) ve sağlıklı 
kontrollere (88.57±11.69) göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.01). 
Beta-TM hastalarının CD59 düzeyi, beta-TI hastalarının ve sağlıklı kontrol-
lerin CD59 değerinden farklı bulunmadı. Beta-TM (3.56±4.87) ve beta-TI 
(12.48±9.19) hastalarının CD35 düzeyi sağlıklı kontrollerin CD35 düzeyin-
den (39.98±15.05) anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.01). Sonuç olarak, 
beta-TM hastalarında CD55 ve CD35 düzeylerinin anlamlı olarak düşük 
bulunmasının bu hastalıkta görülen hemolizde rolü olduğunu düşünüldü. 
Ayrıca kompleman sistemindeki bu sorunun talasemide görülen diğer 
komplikasyonlardan da sorumlu olabilir.
Anahtar Kelimeler: CD55, CD59, CD35, beta-talasemi.

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-049 Referans Numarası: 598

DİİFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKIN LENFOMADA 
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ
Doğuş Türkyılmaz1, Aybüke Olgun1, Süreyya Yiğit Kaya1, Alev Garip Acar1,  
Ahmet Şeyhanlı1, Muhammet Özer1, Özden Pişkin1, Mehmet Ali Özcan1, Bülent Ündar1, 
Fatih Demirkan1, Güner Hayri Özsan1, İnci Alacacıoğlu1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş-Amaç: Farklı kanser türlerinde kanser biyolojisinde inflamasyo-
nun rolü son yıllarda araştırma konusu olmuştur. Kanserlerde daha 
ucuz prognostik belirteçlerin araştırılması sırasında hemogram verileri 
ve oranları çalışılmış bunlar arasında nötrofil/lenfosit oranının (NLO) 
prognostik önemini araştırılmış literatürde farklı veriler sunulmuştur. 

kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda, düşük sonrası uzamış kanama ve PT 
uzaması ile faktör 7 eksikliği tanısı alarak bir sonraki gebeliğinde sezaryen 
operasyonu planlanan hastanın rekombinant aktive Faktör 7 ile preopera-
tif hazırlanması ve postoperatif yönetimi sunulmaktadır.

Olgu: 21 yaşındaki hasta 1 yıl önce 4. Gebelik haftasında düşük sonrası 
kürtajı reddetmiş uzamış vajinal kanama ile tetkik edilmişti. Hastanın 
daha önceden bir operasyon, abortus, aşırı vajinal kanama, düzenli ilaç 
kullanımı ve ailede hematolojik hastalık öyküsü yoktu. PT:21.9 sn(saniye) 
aPTT:28.2 sn INR:1.89 Faktör VII %9, PT 1/1 sulandırma ile 13,6 sn gelen 
hasta Faktör 7 eksikliği tanısıyla takip edilmişti. İkinci gebeliği sırasın-
da takipli olan hastada kanama görülmedi. Gebeliğin 39.haftasında 
doğum sancıları başlayan hasta interne edildi. Operasyon öncesi tetkikleri 
Hemoglobin (Hb):11,2 g/dl PT: 23,7 sn INR:2,09 aPTT:27,3 sn saptanan has-
taya sezaryen operasyonundan 20 dakika önce 20-30 mcg/kg’dan 1 ampul 
rF7a (Novoseven) replasmanı yapıldı. Operasyon sırasında hastanın kana-
ması olmadı. Doğumdan 4 saat sonraki kontrolde Hb:11,3g/dl PT:14,3 sn 
INR:1,11 gelmesi ve kanaması olmaması üzerine hastaya rF7a verilmedi. 1 
gün sonra mobilizasyonu planlanan hastaya PT:23,4 sn INR:2,6 olması üze-
rine 1 ampul rF7a uygulandı. Hasta postop dördüncü günde Hb:11 PT:21 
sn INR:1,8 aPTT:25,8 sn değerleriyle preoperatif 1, postoperatif 1 olmak 
üzere toplam 2 ampul rF7a uygulanarak komplikasyonsuz taburcu edildi.

Tartışma: Faktör 7 eksikliği olan gebe hastalara yaklaşımla ilgili, çok az 
sayıda veri bulunmaktadır. Faktör 7 eksikliği otozomal resesif geçiş gös-
terdiğinden, akraba evliliğinin sık görüldüğü ülkemizde oldukça önem-
lidir. Faktör 7 eksikliği saptanmış gebelerde doğum ve doğum sonrası 
kanamaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Acil ve elektif operasyon planlanan 
hastalarda, aktive rekombinat faktör 7 konsantreleri kanama tedavisi ve 
profilaksisinde kullanılabilir. Kullanırken hastanın tromboza meyili, fiziki 
şartlar ve sistemik hastalıkları önemsenmelidir. Dikkatli doz ayarı ile hasta-
lar sorun yaşanmadan taburcu edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Faktör 7, kanama

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-047 Referans Numarası: 480

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİ 
İLİŞKİLİ AĞIR HİPERTRİGLİSERİDEMİ
Melek Erdem1, Özlem Tüfekçi1, Deniz Kızmazoğlu1, Birsen Baysal1, Şebnem Yılmaz1,  
Hale Ören1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

Giriş: Asparaginaz (ASP), akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde çok 
ajanlı kemoterapi rejimlerinde yer alan ve ciddi yan etkileri olan önemli bir 
ilaçtır. ASP ve steroidin birlikte kullanımı hiperlipidemi riskini arttırmakta-
dır. Burada ALL tedavisinin değişik dönemlerinde ağır hipertrigliseridemi 
(HTG) geliştiren ALL olguları değerlendirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde son iki yılda ALL tedavisi sırasında ağır 
HTG (TG >1000 mg/dL) geliştiren toplam yedi hasta değerlendirildi. Dört 
hasta pre B-ALL tanısı ile ALL BFM 2000, üç hasta relaps pre B ALL tanısı 
ile ALL REZ BFM 2000 protokolüne göre tedavi almıştı. Bir hasta indük-
siyon tedavisinde (Protokol I) L-ASP, üç hasta idame öncesi reindüksiyon 
tedavisinde sırasıyla L- ASP ve PEG-ASP (Protokol II), diğer üç relaps has-
tası ise relaps protokolünde (Protokol II IDA) PEG ASP tedavisi alırken HTG 
geliştirdi. Protokole eş zamanlı steroid (altı hasta deksametazon, bir hasta 
prednizolon) kullanımı olan hastaların ortanca trigliserid düzeyi 1844 mg/
dL (min: 1117, maks: 10383 mg/dL) saptandı. Bir hastada HTG’ye akut 
nekrotizan pankreatit ve diabetik ketoasidoz, iki hastada hiperglisemi, altı 
hastada pseudohiponatremi eşlik ediyordu. Karaciğer fonksiyon bozuk-
luğu, direkt bilirubineminin eşlik ettiği hiperbilirubinemi tüm olgularda 
mevcutken, koagülasyon bozukluğu üç hastada, hipoalbüminemi beş 
hastada izlendi. Hastaların çoğunda genel durum bozukluğu, karın ağrısı, 
halsizlik yakınması varken abdominal görüntülemelerinde dördünde 
hepatosteatoz ve hepatomegali, birinde ise akut nekrotizan pankreatit ve 
splenik ven trombozu saptandı. Hastaların tümüne intravenöz hidrasyon, 
yağdan fakir diyet, gemfibrozil ve omega-3 tedavileri verilirken, bir olguya 
TG düzeyinin çok yüksek olması (9306 mg/dL) nedeni ile lipid aferezi 
uygulandı. HTG nedeni ile ortanca hastanede kalış süresi 10 gün (min:7, 
maks:270 gün), tedaviye ara verilme süresi 16 gündü (min:2, maks: 250 
gün). Bir hastada pankreatit nedeni ile kemoterapiye dokuz ay ara verildi. 
Bir relaps hastasında kök hücre nakli (KHN) endikasyonu olması ve lipid 
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keşfedilmiştir (Resim 3). 1933 yılında bulunmuş ve 84 sıra numarası veril-
miş beyaz mermer yazıtta açıkça kan alma işleminden bahsedilmiştir. 
Bu yazıt Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve bir tedavi yönteminden 
bahseden tek örnek olup Yunancadan Türkçeye çevirisinde ‘Kas altından 
flebotomi ile kanı alınan Iulius Meidias (bu adağı) tanrı buyruğunca sundu’ 
ifadesi yer almıştır (Tablo 1). Antikçağda flebotomi uygulamaları zamanla 
damarlar hakkında bilgilerin artmasını sağlamış ve kan alma işlemi en çok 
dirsek ve diz bölgelerinden yapılmıştır. Burada kan alma işleminin, çok 
daha kolay olan ön koldaki yüzeyel venlerden yapılmayıp kas altından 
yapılması ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekmiştir.

Sonuç: Sağlık Tanrısı Asklepios’un tapınakları, insanoğlunun şifa arayışın-
da günümüz hastanelerinin birer ilkel modelini oluşturarak, tıp tarihindeki 
önemli aşamalardan birini gerçekleştirmiştir.

Hastalıklarından kurtulanların tanrıya şükran olarak sundukları yazıtlı 
adakların çok azında alınan tedavinin ne olduğu bilgisi verilmiştir. Bu 
çok nadir örnekler de antik çağ dünyasında tedavi şekillerini anlamamız 
açısından önemli bilgiler sunmuştur. Anadolu’da keşfedilen ve bir tedavi 
yöntemi olarak flebotomiden bahseden başka bir örnek bilinmediğinden, 
Bergama Asklepionu’nda keşfedilen bu mermer yazıt benzersiz ve tek 
örnek olarak durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asklepios, Asklepion, Bergama Asklepionu, Tapınak Tıbbı, 
Flebotomi, Yazıtlı Adak

Bu çalışmada da nötrofil/lenfosit oranı ile DBBHNHL’da sağ kalım 
ilişkisi araştırılmıştır.

Materyal-Metod: NLO önceki literatür verileri gözden geçirilerek belir-
lendi. 2003-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanı almış 
ardışık verileri yeterli olan 225 hastanın klinik ve demografik verileri ret-
rospektif olarak değerlendirildi. NLO ve diğer klinik özelliklerin (yaş, LDH, 
evre, R-IPI) tüm sağ kalım (TS) üzerindeki etkisi Kaplan-Meier sağkalım 
analizi kullanılarak çalışıldı. 

Bulgular: K/E oranı 7/10 ve medyan yaş 60 (18-95)’tı. NLO sınır 3 olarak 
belirlendi. NLO≤3 olan olgularda TS 116.8 ±6.6 ay iken, NLO&gt;3 olanlar-
da TS 88.8 ±6.9 ay olarak bulundu (p=0.03). Hastaların TS analizine bakıl-
dığında 60 yaş altı, kadın cinsiyet, düşük evre ve düşük R-IPI skorlarının 
sağkalım üzerinde olumlu etkisi olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada teşhis anındaki NLO’nun DBBHNHL’de klinik sonuçlar 
üzerinde prognostik önemi olduğu gösterilmiştir. Ancak bu ve benzeri 
basit parametrelerin prognostik belirteç olarak kullanılabilmesi için verile-
rin validasyonuna ve prospektif büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük b hücreli non hodgkin lenfoma, nötrofil,lenfosit, 
oran

 � Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-050 Referans Numarası: 31

ANTİKÇAĞ TAPINAK TIBBINDA FLEBOTOMİDEN BAHSEDEN 
YAZITLI BİR ADAK
Şebnem İzmir Güner1, Ekrem Güner2, Osman Özdemir2

1İstanbul Esenyurt Üniversitesi Şişli Kolan Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Erişkin Kemik İliği Nakil 
Ünitesi, İstanbul 
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, 
İstanbul

Giriş - amaç: Çok tanrılı Antik Yunan Döneminde tanrıların ve tanrıçaların 
çoğunun şifa verme gücü olduğuna inanılırdı. Bu yüzden insanlar, hasta-
lıklarının ve rahatsızlıklarının tedavisi için çeşitli tanrı ve tanrıçalar adına 
yapılmış tapınak şifa merkezlerine giderlerdi. Bunların arasında tartışılmaz 
olanı ise hekim tanrı Asklepios ve onun şifa tapınakları Asklepionlar idi.

Biz bu yazımızda Antik Yunan ve Roma uygarlıklarını eş zamanlı yaşamış 
olan Batı Anadolu’da Bergama Asklepionu’nda keşfedilmiş bir yazıtlı adağı 
ve ifade ettiklerini sunacağız.

Materyal - metod: Sağlık tanrısı Asklepios ve onun şifa tapınakları 
Asklepionlar hakkında literatür bilgisi incelenmiş, web tabanlı ve ziyaret 
edilerek arkeoloji müzelerinin üzerlerinde tıbbi metinler içeren yazıtlı 
eserleri araştırılmıştır.

Bulgular ve tartışma: Şifa veren tanrılar arasında şüphesiz en ünlüsü 
Sağlık ve Hekimlik Tanrısı rütbesine erişmiş olan Asklepios idi (Resim 
1). Sağlık Tanrısı Asklepios’un adına kurulmuş kült ve sağlık merkezle-
rine Asklepieion adı verilmiş ve bunlar birer antikçağ hastanesi olarak 
görev yapmıştır. M.Ö. 5. yüzyılda ortaya çıkıp M.S. 3. yüzyılın sonlarına 
kadar hizmet veren ve günümüz hastanelerinin birer ilkel formu olan 
Asklepionların sayısı zaman içinde 330’ü geçmiştir. Asklepionlar içinde 
Yunanistan’da Epidauros ve Kos Asklepionları ile Türkiye’deki Bergama 
Asklepionu en gelişmiş tapınaklar olarak dikkat çekmiştir. (Resim 2)

Antik dünyanın tedavi merkezleri olan Asklepionlarda hastaların uyku 
odalarında (abaton) uyutularak (incubatıon) gördükleri rüyaların rahip 
hekimlerce yorumlanması ile yapılan telkin tedavisi özellikle ruhsal ve psi-
kosomatik hastalıklarda (somatoform bozukluklar) uygulanırdı. Fiziksel ve 
organik hastalıklarda ise kaplıca hidroterapileri, diyet kürleri, ekzersizler, 
kusturma, lavman, kan alma (flebotomi, hacamat), çeşitli ilaç tedavileri, 
kırıklarda tespit ve bazı cerrahi müdahaleler yapılırdı.

Antikçağ insanlarının tapınakları ve diğer bazı kutsal yerleri ziyaret etme-
lerinin nedeni ibadet etmek ve asıl önemlisi sağlık sorunlarına çözüm 
aramaktı. Tapınaklarda tedavi dileyen veya tedavi olan hastalar tanrıya 
teşekkür yazıtları, organ veya uzuv şeklinde anatomik adaklar sunmuşlar-
dır. Asklepionlardaki ruhsal ve bedensel tedavi yöntemlerine ait bilgiler ise 
Aelius Aristides, Strabon ve Pausanias gibi dönemin şahidi antikçağ yazar-
larının günümüze ulaşan yazılı eserleri ve tapınak alanlarında keşfedilen 
bazı yazıtlardan öğrenilmiştir. Bu yazıtlardan biri de döneminin en önemli 
Asklepionlarından biri olan Bergama Asklepionu’ndaki arkeolojik kazılarda 
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0-2 yaş arası 11 hastanın(K/E:4/7) bulguları megaloblastik anemi olarak 
değerlendirildi(Tablo 2). Hastaların 7’sinde serebral atrofi,1’inde ek olarak 
korpus kallosum atrofisi saptandı.

Bir numaralı hasta 13 aylıkken soluk görülerek pansitopeni tespit edidi 
ve tetkiklerinde vitamin B12<30 pg/ml saptandı. Hipotonik ve uykuya 
meyilli olan hasta yatışının 1. gününde beslenirken aspire etmesi sonucu 
25 gün mekanik ventilatörde(MV) kaldı. Serebral atrofi tespit edilen has-
tanın yutma güçlüğü de olup yatışının/hidroksikobalamin tedavisinin 40. 
gününde oral almaya başladı, ancak tam nörolojik düzelme olmadı.

Dört numaralı hasta 1 aylıkken emerken morarma ve solunum sıkıntısı ile 
başvurduğunda aspirasyon pnomonisi tanısı ile 8 gün MV’e bağlı kaldı, 
vitamin b12 düzeyi 136 pg/ml, MCV 97 fl saptandı. Tedavi verildi. Telefon 
ile iletişim kurulduğunda şu an 7 yaşında sağ sağlıklı olduğu ve ilkokula 
gittiği, ders başarısının iyi olduğu öğrenildi.

Beş numaralı hasta nöbet geçirme ve sonrasında ani solunum durması ile 
MV’e bağlı başvurduğunda pansitopeni, makrositoz saptandı. Vitamin B12 
34 pg/ml olan hasta hidroksikobalamin tedavisi sonrası sitopenileri düze-
lerek taburcu oldu. Ancak hastaya ulaşılamadığından güncel nörolojik 
durumu öğrenilemedi.

Yedi numaralı hasta acile kardiyopulmoner durma ile başvurduğunda 
pansitopeni, makrositoz ve vitamin B12 136 pg/ml saptandı. Serebral 
atrofi tespit edilen hasta yatışının 7. gününde kaybedildi.

Tartışma: Vitamin B12 eksikliği olan süt çocukları megaloblastik anemi, 
beslenme güçlüğü/yutamama, büyüme gelişme geriliği, hipotoni, uykuya 
meyil veya huzursuzluk ile başvurabilir. Daha nadir olarak hastaların nöbet 
ile başvurabildikleri bildirilmiştir. Ayrıca vitamin B12 eksikliği olan olgular-
da serebral atrofi, korpus kallosum atrofisi tanımlanmıştır. Bu çalışmada da 
megaloblastik anemi vakalarında nöbet, takibinde serebral atrofiye bağlı 
mental motor retardasyonu olan vakalar tespit edildi.

Yoğun bakıma solunum problemi nedeniyle yatan hastalarda primer 
akciğer enfeksiyonu olabileceği gibi altta yatan nörolojik bozukluğa 
bağlı aspirasyon gelişiminin de klinik tabloya katkıda bulunabileceği 
düşünüldü. Megaloblastik anemi tanısı konulan hastaların yoğun bakım 
izlemi süresince beş tanesinin MV ihtiyacı olması, hatta bir hastanın ölmesi 
dikkat çekicidir.

Sonuç olarak vitamin B12 eksikliği ülkemizde sık görülmektedir ve haya-
tı tehdit edici komplikasyonlar geliştirebilmektedir. Pediatri pratiğinde 
vitamin B12 eksikliğinin daha sık düşünülüp erken tanı ve tedavi ile mor-
bitide/mortalitenin azaltılması sağlanabilir. Yoğun bakım ihtiyacı olan süt 
çocuklarında vitamin B12 eksikliği akılda tutulmalıdır. Süt çocuklarında 
vitamin B12’nin santral sinir sistemi üzerine etkileri üzerine daha çok 
çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: vitamin B12 eksikliği, çocuk yoğun bakım, nöbet

Tablo 1. 0-2 yaş hastaların yoğun bakım yatışında hastalık kategorileri *Hemagatositik 
lenfohistiyositoz **HÜS: hemolitik üremik sendrom

Primer hastalık grupları Hasta sayısı Yüzdesi

Nörolojik hastalık (nöbet, hidrosefali vb) 12 23,1

Metabolik hastalık(glikojen depo hast, 
yağ asidi oksidasyon defekti vb)

7 13,5

Solunumsal hastalık(pnömoni) 11 21,2

Kardiak hastalık(konjenital kalp hastalığı vb) 6 11,5

Hematolojik/onkolojik hastalık(akut lösemi, solid tümör,  
HLH* vb)

7 15,4

Diğer(travma, kolestatik hepatit, sepsis, HÜS**) 8 15,3

Tablo 1. Yazıtın Yunanca, Latince ve Türkçe metni.

YAZITIN YUNAN ALFABESİ İLE YAZILIŞI:

'IouIlioj MeidiI[aj]

FlebotomhqeiÜj

uIpoİ tou muoİj

kataÜ elpitaghİn a)nIqhk[e]

YAZITIN LATİN ALFABESİ İLE YAZILIŞI:

Iulius Meidi[ias]

phlebotomētheis

hypo tou myos

kata epitagēn anethēk[e].

YAZITIN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ:

Kas altından flebotomi ile kanı alınan Iulius Meidias (bu adağı) tanrı buyruğunca sundu

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-051 Referans Numarası: 260

VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ İLE YOĞUN BAKIMA YATIŞ 
ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
Neslihan Karakurt1, Canan Albayrak1, Davut Albayrak2

1Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Departmanı  
2Samsun Medical Park Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği

Giriş: Gelişmekte olan ülkelerde beslenme bozukluğuna bağlı vitamin 
B12 eksikliği sık görülen bir hastalık olup çoklu sistem tutulumu sonucu 
hematolojik bulgular yanı sıra özellikle nörolojik bulgularla ortaya çıka-
bilir. Biz bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitesine yatan vitamin B12 
düzeyi düşük saptanan 0-2 yaş arası hastaların yatış endikasyonlarını 
incelemek, megaloblastik anemi tanısı konulan hastaları saptamak ve bu 
konuya dikkat çekmek istedik.

Yöntem: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi çocuk yoğun bakım 
ünitesine(ÇYBÜ) 2005-2017 yılları arasında yatmış olan ve vitamin B12 
düzeyi <200 pg/ml olan tüm pediatrik yaş grubu hastaların dosyaları 
retrospektif olarak incelenerek tanıları kaydedildi. Bunların içinden 0-2 yaş 
arası olan hastaların tüm dosya bilgileri incelenerek yoğun bakıma yatış 
nedeninin primer vitamin B12 eksikliğine bağlı olup olmadığı araştırıldı. 
Yatışı vitamin b12 eksikliğine bağlı olma kriteri olarak ek tanımlanmış 
hastalığı olmama alındı.

Sonuçlar: 2005-2017 yılları arasında ÇYBÜ’ne başvuran vitamin B12 düşük 
saptanan 94 hastanın 51’i 2 yaş ve altındaydı. 0-2 yaşındaki hastaların tanı 
kategorileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu hastaların Vitamin B12 değerleri orta-
laması 134 mg/dl(30-199) saptandı.
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yapılmasına rağmen kanaması kontrol altına alınamamış vakalarda kom-
bine faktör eksiklikleri açısından dikkat etmek gerekir. 

Kaynak

1. Sano M, Saito H, Shimamoto Y, Sugiura I, Ohtsubo H, Kohda H, et al. Combined 
hereditary factor XI (plasma thromboplastin antecedent) deficiency, von 
Willebrand’s disease, and xeroderma pigmentosum in a Japanese family. Am J 
Hematol. 1993 Oct;44(2):129-33.

Anahtar Kelimeler: Von Willebrand Hastalığı, faktör XI, kanama

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-053 Referans Numarası: 592

ÇOCUKLUK ÇAĞI TROMBOZLARININ KLİNİK VE 
LABORATUVAR DEĞERLENDİRİLMESİ İLE  
PROGNOZUN BELİRLENMESİ.
Şahin Guliyev1, Selin Aytaç1, Mualla Çetin1, Fatma Gümrük1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Çocukluk döneminde trombozlu vaka sayısı hergeçen gün artmaktadır. 
Çocuklarda semptomatik trombotik hastalık erişkinlere kıyasla daha nadir 
görülmesine rağmen oluşması durumunda mortaliteye ve hayat boyu 
sürecek sekellere neden olabilmektedir.

Çalışmamızın amacı, çocukluk çağı trombozlarında klinik ve laboratuar 
özelliklerini inceleyerek risk gruplarını ve prognozu belirleyebilmektir. Bu 
amaçla, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk 
Hematoloji Bilim Dalı tarafından 1 Ocak 2009 ile 30 Haziran 2016 tarihleri 
arasında tromboz tanısı alan 0-18 yaş arasındaki tüm hastaların dosya-
ları geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm hastaların tromboz kökenleri 
(arteriyel ve venöz), yaş grupları, klinik ve laboratuvar verileri, allta yatan 
hastalıkları, trombozu kolaylaştırıcı kalıtsal ve kazanılmış risk faktörleri ile 
tedaviye yanıtları ve tedavi ardından son durumları, hastalarda gelişen 
sekeller ve hastaların prognozları incelenmiştir.

 Çalışmaya toplam 227 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 95’i (%41.9) kız ve 
132’si (%58.1) erkek cinsiyette idi. Hastaların tanı anında median yaşları 41 
ay (1 ay-240 ay) olup yaş gruplarına göre: ≤1 yaş grubunda (n=69) hasta, 
>1 ile ≤12 yaş arası grupta (n=103)hasta olup, adölesan grupta (>12 ile ≤18 
yas)ise 55 hasta vardı. Hastaları tromboz kökenine göre 50(%22)’si arteri-
yel trombozlu, 177(%88)’si venoz trombozlu idi. Hastaların %90’ında akut 
tromboz (n=205) %10’unda(n=22) kronik trombüs mevcuttu. Hastaların 
195(%85.9)’inde altta yatan hastalık olup bu hastalıklar incelendiğinde 
ilk sıralarda kardiak hastalıklar ve maligniteler olduğu görülmüştür. Bir 
yaş altındaki hastalarda altta yatan hastalık ve enfeksiyon sıklığı diğer 
yaşlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
adölesanlara göre 1 yaş altında ve >1 yaş ile ≤12 yaş arasında konjenital 
kalp hastalığı sıklığının anlamlı yüksek olduğu görülmüştür. Venoz trom-
bozlu hastalarda kateterizasyon sıklığı arteriyel trombozlu hastalara göre 
anlamlı derecede yüksek görülmüştür. Arteriyel trombozların venöz trom-
bozlarla karşılaştırıldığında daha çok kompliksayon geliştirdiği bulundu. 
Venöz trombozlu hastaların sıklıkla DMAH ile tedavi edildiği saptanmıştır. 
Arteriyel ve venöz trombozlarda FV Leiden ve Protrombin 20210A mutas-
yon görülme oranı istatistiksel farklı bulunmadı.

Rekürrens olan toplam hasta sayısı 36 olup 14’ü kız (%38.9) 22’si (%61.1) 
erkek idi. Hastaların 22’sinde birkez rekürrens olup, 14 hastada ise birden 
fazla kez rekürrens gözlenmiştir. Bir kez rekürrens ve birden çok rekürrens 
olan hastalarda ilk tromboz lokalizasyonunun en sık DVT olduğu görül-
müştür. Adölesanlarda diğer yaş gruplarına göre birden çok rekürrens 
olma sıklığının istatistiksel anlamlı yüksek saptanmıştır. Rekürrens göste-
ren hastalarda ise MTHFR C677T heterozigotluk hem de MTHFR A1298C 
heterozigotluğunu beraber bulunma (compound heterozigotluk) sıklığı 
istatistiksel anlamlı olarak yüksek saptanmıştır.

Median izlem süresi 12 ayın sonunda 47 (%22.8) hasta kaybedildi. 
Hastaların %76.6 primer hastalıktan kaybedilmiştir. Venöz trombozlarda 
arteriyelerle kıyasla ölüm oranı anlamlı biçimde yüksek olduğu görülmüş-
tür, ayrıca bir yaş altındaki hastalarda ölüm oranı diğer yaş gruplara göre 
istatistiksel anlamlı yüksek olduğu gösterilmiştir.

Toplam 227 hastanın 206’sı genel sağkalım açısından değerlendirildi. 
Ortalama sağkalım süresi 72.5±3.1 ay, bir yıllık genel sağkalım olasılığı ise 
tüm hastalar için %76.6 olarak görüldü. Ölüm olasılığını etkileyen faktörler 

Tablo 2. 0-2 yaş megaloblastik anemi hastalarının demografik özellikleri *mikromol/l)

Hasta 
no

Vitamin 
B12

Hb 
(g/dl)

BK  
(bin/mikrol)

Plt 
(bin/mikrol)

ANS 
(bin/mikrol)

MCV 
(fl)

Homosistein*

1 <30 3,3 5,7 78,0 1,3 103 18

2 <150 3,4 1,8 20,0 0,46 100 -

3 70 5,7 6,0 19,0 0,6 106 7

4 136 11,6 15,0 625,0 9,9 97 -

5 34 4,0 2,9 46,0 1,0 92 -

6 60 7,9 7,4 460,0 4,2 100 40

7 136 10,7 7,5 53,0 17,0 78 -

8 100 10,6 7,4 320,0 1,9 93 -

9 102 12,2 10,0 260,0 4,0 73 24

10 60 9,9 8,0 1000,0 3,2 93 -

11 84 9,3 30,0 590,0 27,0 73 -

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-052 Referans Numarası: 174

VON WİLLEBRAND HASTALIĞI VE FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ 
BİRLİKTELİĞİ
Hüseyin Tokgöz1, Ümran Çalışkan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Von Willebrand Hastalığı (VWH), VWF’ün herediter olarak eksikliği 
veya disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan, daha çok mukokutanöz ve cer-
rahi ya da travma sonrası uzamış kanama ile karakterize bir hastalıktır. 
Faktör XI eksikliği ise çok nadir görülen otozomal resesif geçişli bir faktör 
eksikliğidir. Burada çok nadir görülen VWH ile kombine FXI eksikliği bulu-
nan iki vakayı bildiriyoruz.

Olgu 1: Dört yaşında kız hasta, 6 gün öncesinde başını sert zeminde çarp-
ma sonrasında kafada oluşan şişlik şikâyeti ile başvurduğu dış merkezde 
çekilen beyin tomografisinde subgaleal hematom ile uyumlu görünüm 
olması ve takibinde kafadaki şişliğin artması sebebiyle bölümümüze yön-
lendirildi. Anne baba uzaktan akraba olan hastanın babaannesinde kana-
ma problemi olduğu öğrenildi. Fizik bakıda baş çevresi cilt altı hematoma 
bağlı olarak belirgin geniş görünümde idi, diğer sistemler doğaldı. Tam 
kan sayımında trombosit sayısı normal, periferik yaymada trombositler bol 
kümeli olan hastanın PT (INR):1,05 aPTT:45,4 sn, olup, miksing testi negatif, 
kan grubu A Rh(+) idi. Hastanın acil çalıştırılan FVIII:%11, VWF antijen:%19, 
ristosetin kofaktör aktivitesi:%23 geldi. Olası birliktelik açısından FXI akti-
vitesi hastanemizde çalışılmadığı için dış merkeze gönderildi. Hastaya 
içinde VWF içeriği yüksek FVIII preparatı ile replasman tedavisine başlandı. 
Uygun doz ve sürede replasmana rağmen başçevresinde küçülme olmadı. 
Daha sonra dış merkezden gelen FXI aktivitesi:%28 geldi. Hastaya tip 1 
VWH+ FXI eksikliği tanısı kondu. Ülkemizde FXI preparatı bulunmadığı 
için taze donmuş plazma+ VWF şeklinde tedavisine devam edildi. Bundan 
sonra hastanın kanaması kontrol altına alındı. Genetik tetkik sonuçları 
henüz çıkmamıştır.

Olgu 2: Bir buçuk yaşında erkek hasta, 3 aylıktan sonra arasıra olan ve 
uzun süren burun kanaması şikayeti ile başvurdu. Anne baba akrabalığı 
mevcut olan hastanın soyda benzer vaka öyküsü yoktu. Tam kan sayımı 
normal, periferik yaymada trombositleri bol ve kümeli olan hastanın PT:13 
sn (N), aPTT: 44 sn (26-40) olup, miksing testi negatif idi. hastadan FVIII-
IX-XI aktivitesi ve VWF antijen ve aktivitesi istendi. FVIII:%20, VWF ag:%12, 
ristosetin kofaktör aktivitesi:%31, FXI:%28 geldi. Kan grubu A Rh(+) idi. 
mevcut bulgularla hastaya tip 1 VWH+FXI eksikliği tanısı kondu. Hastanın 
ciddi kanama geçirmesi halinde VWF ve gereğinde TDP ile tedavi edilmesi 
planlandı. Genetik tetkik sonuçları henüz çıkmamıştır.

Tartışma: Kombine faktör eksiklikleri, nadir görülmekte olup, tanı aşa-
masında yaşanan gecikmeler, hastanın yönetimini zorlaştırmaktadır. VWH 
ve FXI birlikteliği çok nadir görülmektedir (1). İdeal tedavi şekli eksik olan 
VWF ve FXI preparatı vermek olmakla birlikte, ülkemizde FXI preparatı 
bulunmadığı için, basit tedbirlerle durdurulamayan kanamalarda TDP 
verilmesi gerekebilir. Özellikle ilk olguda olduğu gibi, uygun replasman 
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Tartışma: ALL çocukluk çağında en sık görülen kanser olup, klinik seyrinde 
lenfadenopati, hepatomegali, splenomegali sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 
İzole bilateral renal büyüme ile ALL tanısı alan vaka sayısı ise literatürde az 
sayıda bildirilmiştir. Olgumuzda primer böbrek lenfoması ve sonrasında 
lösemik transformasyon olabileceği de ayırıcı tanıda düşünülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, nefromegali, akut böbrek yetmezliği

 

Cox oransal hazard regresyon analizi ile değerlendirildi. Ölüm olasılığına 
etki edebilecek faktörlerden yaş cinsiyet rekürrens ve tromboz kökeni 
birarada incelendiğinde: bir yaşın altında olan hastalarda adölesanlara 
göre 3.46 kat daha fazla, venöz trombozların da arteriyel trombozlara 

kıyasla 3.8 kat daha fazla ölüm riskine sahip olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: çocuk, tromboz, venöz, arteriyel, rekürrens, prognoz

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-054 Referans Numarası: 549

İZOLE NEFROMEGALİYLE BAŞVURAN AKUT LENFOBLASTİK 
LÖSEMİ TANISI ALAN OLGU
Selin Güler1, Aykut Demir1, Yılmaz Ay1, Selçuk Yüksel2, Handan Dinçaslan3

1Pamukkale Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Pamukkale Üniversitesi Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı 
3Ankara Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Çocuklarda nefromegali nedenleri arasında renal ven trombozu, 
hidronefroz, renal tümörler, depo hastalıkları, polikistik böbrek hastalığı ve 
infiltratif hastalıklar yer alır. Olgumuz, izole bilateral böbreklerde büyüme 
ile akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı alan vaka sayısının literatürde az 
sayıda bildirilmiş olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: 8 aylık erkek hasta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvur-
duğu sağlık kuruluşunca karında iki taraflı kitle palpe edilmesi ve yapılan 
ultrasonografide bilateral böbrek büyüklüğü saptanması üzerine pediatrik 
nefroloji bölümüne yönlendirilmiş. Hematolojik ve onkolojik malignite-
ler açısından tarafımıza konsülte edilen hastanın kilo kaybı, ateşi, gece 
terlemesi yoktu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde bir özellik yoktu. Fizik 
muayenesinde karında distansiyon ve palpasyonla bilateral kitle saptandı. 
Lenfadenopati yoktu, karaciğer ve dalak boyutları normaldi, traube açıktı. 
Diğer sistem muayeneleri olağandı. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit 
sayısı 7870/mm³, mutlak nötrofil sayısı 3860/mm³, hemoglobin 11,2 gr/dl, 
MCV 68 fl, trombosit sayısı 505000/mm³, sedimentasyon 4 mm/saat, CRP 
1,5 mg/dl, kan üre azotu 11 mg/dl, kreatinin 0.60 mg/dl, ürik asit 7,8 mg/
dl (normal aralıklar 3,4-7 mg/dl), LDH 1195 U/L (normal aralıklar 135-225 
U/L) idi. Serum elektrolit düzeyleri, karaciğer fonksiyon testleri ve idrar 
analizi normaldi. İdrarda protein negatifti. Periferik kan yaymasında atipik 
hücre veya blast görülmedi. Viral seroloji testleri negatifti. Akciğer grafisi 
normaldi.

Karın ultrasonografisinde (USG) bilateral böbrek boyutlarında ileri derece-
de artış saptandı (Resim 1A,B). Kontrastlı karın bilgisayarlı tomografisinde 
(BT) bilateral böbreklerde diffüz boyut artışı mevcuttu. Bilateral böbrekler 
sagittal planda ~110x65 mm boyutta ölçülmüş olup, parankim kalınlıkları 
22 mm saptandı. Karaciğer ve dalak boyutları normaldi. Diğer organlara 
ait patoloji saptanmadı. Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı, 
nefroblastomatozis, lenfoma açısından anlamlı olarak yorumlandı (Resim 
2A,B).

Ayırıcı tanıda polikistik böbrek hastalığı, wilms tümör, lenfoma ve diğer 
infiltratif hastalıklar düşünüldü. Tam kan sayımı ve periferik yaymasının 
normal olmasına rağmen LDH yüksekliği ve bilateral diffüz böbrek büyük-
lüğü olması nedeniyle ön planda solid tümörler (wilms tümör, lenfoma) 
ve polikistik böbrek hastalığı düşünülerek hasta ileri tanı ve tedavi için 
pediatrik onkoloji merkezine yönlendirildi. Böbrek biyopsisi planlanan 
hastanın infiltratif hastalıklar açısından yapılan kemik iliği aspirasyonunda 
%5 blast saptanmış. İzleminde lökositoz ve trombositopeni gelişmesi 
ve ürik asit, LDH yüksekliğinin devam etmesi, periferik yaymasında %12 
blast görülmesi üzerine kemik iliği aspirasyonu tekrarlanan ve %47 L1 
tipi blast saptanan hasta ailenin isteği üzerine tedavisini almak üzere 
tekrar tarafımıza yönlendirildi (Resim 3A,B). Kemik iliği akım sitometrisi 
Pre B hücreli ALL ile uyumlu saptandı. Hastaya ‘International Collaborative 
Treatment Protocol For Infants Under One Year With Acute Lymphoblastic 
or Biphenotypic Leukemia (Interfant-06)’ kemoterapi protokolü başlandı. 
Ancak Kemoterapi başlandıktan sonra hastanın böbrek boyutlarında 
küçülme saptandı. Ancak izleminde oligüri / anüri ve hipertansiyon gelişti. 
Antihipertansif tedavi ve diüretik tedavisine rağmen akut böbrek yetmez-
liği bulgularının progresyonu nedeniyle hemodiyafiltrasyon desteği baş-
landı. Diyalize rağmen metabolik dengenin bozulması, Akut Respiratuar 
Distress Sendromu Candida parapsilosis sepsisi, septik şok ve çoklu organ 
yetmezliği nedeniyle hasta kaybedildi.
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 � Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-055 Referans Numarası: 370

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VE POLİSİTEMİA VERA 
HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cengiz Ceylan1, Ahmet Peker2, Hakan Yarkıcı2, Sevgi Vermişli Peker3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Binası Beh Dahili 
Birimler Kliniği

Giriş: Esansiyel trombositoz (ET) ve polisitemi vera (PV) sinsi başlangıçlı, 
kronik miyeloproliferatif neoplazileriler (MPN) arasında yer alır. Aşırı erit-
roid veya megakaryositer serinin üretimi ile karakterize olan bu hastalık-
larda tromboembolik, vasküler ve hemorajik semptomlar görülür (1). Bu 
semptomlar yarattıkları stres ve günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkileri 
nedeni ile hastaların yaşam kalitelerini belirgin ölçüde bozmakta ve tedavi 
süresince hastalarda anksiyete ve depresyon görülmektedir (2).

Amaç: ET ve PV hastalarında gözlenen depresyon ve anksiyete durumları 
ile yaşam kalitesindeki değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırmaya, Temmuz 2016–Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Hematoloji Kliniği’nde takip edilen 30 ET ve 30 PV hastasından oluşan top-
lam 60 kişi dahil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen hastaların performans 
durumu, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ve Karnofsky olmak 
üzere iki farklı performans skalası ile değerlendirildi. Hastalara European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Group 
(EORTC QLQ-C30), Genel Sağlık Anketi (GSA) ve Hastane Anksiyete 
Depresyon Ölçeği (HADS) uygulandı. Hastaların yaş, cinsiyet ve laboratuar 
bilgileri hastane elektronik veri tabanından elde edildi. Verilerin analizin-
de SPSS 20.0 paket programı, verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı 
istatistiksel metodlar, kategorik verileri karşılaştırmada Ki-kare ve gruplar 
arası karşılaştırmada Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Korelasyon anali-
zinde Spearman korelasyon testinden yararlanıldı. Sonuçlar %95’lik güven 
aralığında p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Hastaların EORTC QLQ-C30 
ölçeğinin fonksiyonel ve genel sağlık skorları alt boyutlarından yüksek 
puan, semptom skorları alt boyutlarından düşük puan almaları hayat 
kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. GSA’nden aldıkları toplam 
puan 16 ve üzerinde olanlar “ruhsal hastalıklar yönünden riskli grup” 
olarak tanımlanmaktadır. HADS’nın anksiyete ölçeği puanı 10 ve üzerinde 
olanlar ile depresyon ölçeği puanı 7 ve üzerinde alanlar risk altında olarak 
değerlendirildi. ECOG performans değerlendirmesinde ECOG 0 ve 1 olan 
hastaların performansı iyi, ECOG ≥2 olan hastaların performansı kötü 
olarak kabul edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması ET ve PV hastalarında 
sırasıyla 60.40±11.26, ve 59.03±12.16’dır. Kadın hastaların %60’ı, erkek 
hastaların ise %42,9’u ET hastasıdır. ET hastalarında trombosit değeri orta-
laması 471±159 x 103/µL,PV hastalarında hemoglobin değeri ortalaması 
14.52±1,36 gr/dl olarak saptandı. Gruplar arasında cinsiyet, yaş değişkeni 
ile laboratuar değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok-
tur. ECOG ve Karnofsky performans skalasına göre performans durumu 
açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. EORTC 
QLQ-C30 ölçeği genel yaşam kalitesi sıra ortalaması ET ve PV hastalarında 
sırasıyla 32.98, 28.02 ve gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktur. PV hastalarında HADS-A, HADS-D ve GSA puanı sıra ortalamaları 
sırasıyla 38.90, 32.60 ve 36,60’dır. ET hastalarında HADS-A, HADS-D ve 
GSA puanı sıra ortalamaları sırasıyla 22.10, 28.40 ve 22.40 olup HADS-A, 
HADS-D ve GSA puanı sıra ortalamaları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark vardır.

Sonuç: ECOG performans değerlendirmesine göre performansı iyi olarak 
belirlenen ET ve PV hastalarında genel yaşam kalitesi daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. PV hastalarında EORTC QLQ-C30 ölçeği bilişsel fonksiyon, 
ağrı ve diare alt boyutları sıra ortalaması ET hastalarına göre daha yüksek 
iken halsizlik, nefes darlığı, ve mali zorluklar alt boyutları ET hastalarında 
daha yüksek bulunmuştur. PV hastalarında HADS-A ve GSA puanı sıra 
ortalamaları ET hastalarına göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Anksiyete Depresyon Durumu, Esansiyel 
Trombositoz, Polistemia Vera, Performans Durumu
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-057 Referans Numarası: 32

TEKRARLAYAN TROMBOSİTOPENİ ATAKLARI İLE BAŞVURAN 
HASTADA NADİR BİR TANI: KONJENİTAL ADAMTS  
13 EKSİKLİĞİ
Funda Tekkeşin1, Ülkü Miray Yıldırım1, Serçin Güven1, Fikret Asarcıklı1, Burcu Karakayalı1, 
Betül Sözeri1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trombotik trombositopenik purpura (TTP) oldukça nadir görülen, mik-
roanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve yaygın mikrovasküler 
trombositten zengin trombüsler nedeni ile organ iskemileri ile karakterize 
yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. TTP, ADAMTS 13 eksikliği ile ilişkili olup, 
ADAMTS 13 otoantikorları ile edinilmiş formu daha sık olmasına rağmen, 
nadiren ADAMTS 13 geninde mutasyon ile ortaya çıkar. Burada kronik ITP 
tanısı ile takip edilmekte olan, son trombositopeni atağında, hemolitik 
anemi, hematürisi eşlik eden, takibinde ADAMTS 13 eksikliği saptanan bir 
hasta sunulmuştur.

Olgu: 9 yaşında erkek hasta, bulantı-kusma ve koyu renkli idrar yapma 
şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hemogramında anemi, trombosito-
peni saptanan hastanın hemoglobin 10,5 gr/dl, retikülosit %3,5, trombosit 
9350/mm3, haptoglobin 8 mg/dl (N:30-270), periferik yaymasında eritro-
sitlerde anisositoz, poikilositoz, yer yer şistosit, nadir sferositler mevcuttu. 
Direk coombs negatif idi. 2 yaşından beri Kronik ITP tanısı ile izlenmekte 
olan hastaya 1 gr/kg IVIG tedavisi verildi. Trombosit sayısı 24 saat sonra-
sında 10600/mm3 saptandı. Takibinde hematürisi devam eden, anemisi 
derinleşen hastaya eritrosit süspansiyonu verildi. Gönderilen tetkikinde 
ADAMTS 13 aktivitesinde ciddi düşüklük (<%0,2) saptandı, inhibitör nega-
tif idi. Mutasyon analizinde de ADAMTS 13 geninde homozigot mutasyon 
izlendi. Özgeçmişinden aralarında 3. derece akrabalık olan anne-babanın 
zamanında doğan çocuğu olduğu, yenidoğan döneminde sarılık nedeni 
ile başvurduğunda, indirek hiperbilirubinemi ve trombositopeni saptana-
rak hastaya trombosit süspansiyonu verildiği öğrenildi. Yenidoğan döne-
minden itibaren trombositopeni atakları ile takip edilen hastada konjeni-
tal ADAMTS 13 eksikliği düşünüldü. Konjenital TTP tanısı ile hastaya taze 
donmuş plazma (TDP) verildi. İzleminde anemisi ve trombositopenisi 
tedrici olarak düzelen hastanın 3 haftada bir TDP tedavisi ile izlemi atak 
olmaksızın 9 aydır devam etmektedir.

Sonuç: Yenidoğan ve çocukluk döneminde trombositopeni, anemi ve 
hematüri birlikteliğinde ender bir tanı olan konjenital TTP nin de düşü-
nülmesi gerektiğinin vurgulanması açısından bu vaka sunulmuştur. Bu tip 
olgularda tanı ne kadar erken düşünülürse TDP replasmanı ile tedaviye o 
kadar erken başlamak, hayatı tehdit edici atakların önlenmesi açısından 
son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital TTP, trombositopeni, ADAMTS 13

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-058 Referans Numarası: 539

MONOKLONAL GAMMOPATİ İLİŞKİLİ NÖROPATİ 
OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN 
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Şeyhanlı1, Doğuş Türkyılmaz1, Aybüke Olgun1, Süreyya Yiğitkaya1,  
Alev Garip Acar1, İnci Alacacıoğlu1, Özden Pişkin1, İhsan Şükrü Şengün1, Fatih Demirkan1, 
Mehmet Ali Özcan1, Bülent Ündar1, Güner Hayri Özsan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı

Giriş: Monoklonal gammopatiler; belirgin önemi olmayan monoklo-
nal gammopati (MGUS), multipl miyelom (M.M), ve Waldenström 
makroglobulinemisi(W.M) gibi klonal plazma hücre bozukluklarını içerir. 
Monoklonal gammopatiye bağlı nöropati kliniği son derece heterojen 
patogenez ve kliniğe sahip olup bunların çoğu MGUS ile ilişkilidir. Ig M 
monoklonal gammopati ile ilişkili periferik nöropati, serum antikor akti-
vitesinin MAG’a (miyelin-ilişkili-glikoprotein) ve SGPG’ye (sulfoglucuronyl 
paragloboside antibodies) karşı gelişmiş olup Ig A ve Ig G gammopatile-
rinde polinöropatinin patogenezi henüz tam olarak netlik kazanmamıştır. 
Tutulu sinir biyopsisi tanıda kullanılabilir.

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-056 Referans Numarası: 200

LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA PSÖDOHİPONATREMİ 
İLE PREZENTE OLAN, L-ASPARAGİNAZ İLİŞKİLİ 
HİPERTRİGLİSERİDEMİ
Zeynep Canan Özdemir1, Yeter Düzenli Kar1, Gonca Kılıç Yıldırım2, Özcan Bör1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/onkoloji Bilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı

Giriş: L-Asparaginaz ilişkili hipertrigliseridemi asemptomatik transamina-
zemiden, pankreatit ve hayatı tehdit eden tromboz veya hiperviskozite 
sendromuna kadar değişen tablolara neden olabilir. Literatürde, bizim 
olgumuza benzer şekilde prezente olan az sayıda geçici hipertrigliseri-
demisi olan olgu bulunmaktadır. Bizim olgumuzun bu olgulardan farkı, 
L-Asparaginaz ve steroid tedavisi kesildikten sonra da hipertrigliseridemi-
sinin devam etmiş olmasıdır. 

Olgu: Akut lenfoblastik lösemi nedeni ile takip edilen 13 yaşındaki erkek 
hastada, protokol II faz 1 tedavisinin (deksametazon 10 mg/m2/gün, 1-30. 
günlerde, vinkristin 1,5 mg/m2 doz, 8,15,22,29. günlerde, adriamisin 30 mg/
m2/doz, 8,15,22,29. günlerde, L-Asparaginaz 10.000 ü/m2 /doz, 8,11,13,18. 
günlerde) 8. gününde hiponatremisi (Na: 127 meq/l) gelişti. Uygunsuz 
ADH sendromu açısından yapılan tetkikleri normaldi. Sıvı kısıtlamasından 
kısmen fayda gördü. Tedavinin onaltıncı gününde rutin kan alma işlemleri 
sırasında kan örneğinin lipemik olduğu fark edildi. Trigliserid(TG):3800 
mg/dl, total kolesterol:415 mg/dl, LDL kolesterol:35mg/dl, HDL kolesterol: 
38 mg/dl, ALT:30 IU/L, AST:12 IU/L, amilaz: 49IU/L olarak saptandı. Geriye 
dönük olarak incelendiğinde, indüksiyon döneminde TG: 227 mg/dl, total 
kolesterol:180 mg/dl, LDL kolesterol:99 mg/dl, HDL kolesterol:28mg/dl 
olduğu saptandı. Apo A1, A2, lipoprotein a düzeyleri normal aralıkta geldi. 
Klinik olarak karın ağrısı ve kusma şikayeti olmadı. Düşük lipid ve koleste-
rol içeren diyet başlandı. Kolesterol ve TG düzeyleri mmol birimine çeviri-
lerek (kolesterol için mg/dlx0.0259, TG için mg/dlx0.0113) düzeltilmiş sod-
yumu (ölçülen Na + total kolesterol+TG (mmol cinsinden)/10) 134 meq/l 
olarak hesaplandı. Düşük yağlı diyet ile on gün sonunda TG düzeyi 1119 
mg/dl’ye geriledi. Kolestiramin 3x1000 mg olacak şekilde başlandı. Dozu 
kademeli olarak bir haftada 3x4500 mg’a kadar çıkıldı. Tedavinin 1. ayında 
TG düzeyi 650 mg/dl, kolesterol 223 mg/dl’ye geriledi. Üç ayın sonunda TG 
düzeyinin 400- 500 mg/dl arasında seyretmekte olduğu görüldü.

Tartışma ve Sonuç: Psödohiponatremi, sodyumun yanlış olarak düşük 
ölçülmesi anlamına gelir. Normalde serum %93 oranında akıcı, %7 akıcı 
olmayan kısımdan oluşur. Glikoz, proteinler ve lipidler akıcı olmayan 
kısımda bulunur. Serum protein veya lipidleri arttığı zaman relatif olarak 
akıcı olmayan kısım çoğalacağından akıcı kısım azalır. Kullanılmakta olan 
metodlar ile serumun akıcı kısmındaki sodyum düzeyleri ölçüldüğü için 
yanlış negatif sonuçlar çıkabilir (1,2). TG yüksekliği, L-Asparaginaz ile bir-
likte steroid alan hastalarda sıklıkla görülür ve olguların çoğunda steroid 
ve L-Asparaginaz tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Muhtemel oluşum 
mekanizması lipoprotein lipazın inhibisyonu, hepatik lipoprotein sentezi-
nin azalması ve VLDL’nin sentezinin artmasıdır. Hipertrigliseridemisi olan 
hastalarda düşük yağlı diyet, omega-3, fibratlar ve plazmaferez gibi tedavi 
yaklaşımları bildirilmiş olsa da standart bir tedavi yaklaşımı yoktur (3). 
Bizim hastamızda düşük yağlı diyet ve kolestiramin ile TG ve kolesterol 
düzeylerinde belirgin düşme oldu. Sonuç olarak, lösemi tedavisi alan 
çocuklarda kan lipid düzeylerin takibi önem taşımaktadır. Hiponatremi 
gelişen çocuklarda hipertrigliseridemi olabileceği akılda tutulmalıdır.

Kaynaklar

1. Forgens P, Pillay TS. Pseudohyponatremia revisited: a modern-day pitfall. Arch. 
Pathol Lab Med. 2011; 135: 516–519

2. Weisber LS. Pseudohyponatremia: a reappraisal. Am J Med. 1989;86: 315–318

3. Hijiya N, van der Sluis IM. Asparaginase-associated toxicity in children with acute 
lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma. 2016;57:748-757.

Anahtar Kelimeler: Psödohiponatremi, L-Asparaginaz, hipertrigliseridemi
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Tedavi sürecinde hematolojik yan etki olarak bir hastada grade III/IV 
trombositopeni ve bir hastada da nötropeni görüldü. Non-hematolojik 
toksisite izlenmedi.

Sonuç: Karfilzomib tedavisinin tek başına veya kombine tedavilerde 
genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım süresini uzattığı bilinmektedir. 
ASPIRE çalışmasında KRd tedavisi alan hastalarda progresyonsuz sağ kalım 
süresi median 26,3 ay, ortalama sağ kalım süresi henüz ulaşılamamış olup 
24. Aydaki ortalama sağ kalım oranı %73,3 olarak görülmüş. Çalışmamızda 
KRd veya Kd alan hastaların median progresyonsuz sağ kalım süresi 5 ay, 
24. Aydaki ortalama sağ kalım oranı %10,5 olarak görülmüştür. Çalışmamız 
gerçek yaşam verilerinden retrospektif olarak yapıldığından, hastaların 
ASPIRE çalışmasına kıyasla progresyonsuz ve ortalama sağ kalım sürele-
rinin daha düşük görülmesine; hastaların ASPIRE çalışmasına göre baş-
langıç ECOG’larının daha yüksek olması, komorbid hastalıkların daha sık 
eşlik etmesi, 7 hastanın (%36.8) karfilzomib öncesinde 3’ten daha fazla sıra 
tedavi almış olmasının neden olduğu düşünülmektedir.

Çalışmanın daha geniş bir popülasyonda ve prospektif bir şekilde yapıla-
rak daha doğru ve detaylı sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: multiple myeloma, karfilzomib, sağkalım

Tablo 1. Hastaların demografik & klinik özellikleri

Ortalama yaş, yıl (aralık) 63 (45-78)

Cinsiyet, n(%)
Erkek 10 (%52.6)
Kadın 9 (%47.4)
Sitogenetik Risk, n(%)
Yüksek risk 1 (%5.2)
Standart risk 8 (%42.1)
Bilinmiyor 10 (%52.6)
ISS, n(%) n=14
Evre I 4 (%28.5)
Evre II 3 (%21.4)
Evre III 7 (%50)
Önceki tedavi basamağı, n(%)
≤3 12
>3 7

Amaç: Bu çalışmada nöroloji bölümünden nöropati etiyolojiye yönelik 
yapılan genel değerlendirmede protein elektroforezinde monoklonal 
pik saptanarak tarafımıza yönlendirilen olguların demografik, klinik veri-
lerinin ve uzun dönem izlemlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi 
amaçlandı.

Materyal-Metod: 05.07.2006-24.08.2017 tarihleri arasında nöroloji bölü-
münden yönlendirilen 20 hastanın dosya verileri retrospektif olarak 
değerlendirildi.

Sonuçlar: Medyan izlem süresi 36.7 (3-137) ay, medyan yaş 62.3 (26-78)’di. 
K/E: 0.8/1 olup hastaların %10’unda IgM Kappa, %5’inde IgM Lambda, 
%10’unda IgA Kappa, %10’unda IgG Lambda ve %65’inde IgG Kappa 
saptandı. Değerlendirmeler sonunda Ig M Kappa monoklonal gammopati 
saptanan 2 hastadan biri Waldenström Makroglobulinemi (WM) teşhisi 
alırken, diğer 19 hastaya MGUS teşhisi koyulmuştu. Elektromyelografi 
sonuçları değerlendirildiğinde olguların %65’inde distal demiyelizan sen-
sörimotor nöropati, %35’inde izole motor nöropati bulguları mevcuttu. 
Hastaların tümü pregabalin veya gabapentin tedavisi alıyordu. Grade 4 
nöropatisi olan 4 hastaya (1 IgM K MGUS, 3 IgG K MGUS) plazmaferez 
uygulandı. Nöropatileri tamamen gerileyen hastalar aralıklı plazmaferez 
uygulamasına alındı. WM olgusunda 6 kür R-CVP (Rituximab, siklofosfa-
mid, vinkristin,prednisolon) sonrası nöroapati düzeldi. Grade2 nöropatisi 
olan diğer 15 hasta pregabalin veya gabapentin tedavisi altında izlemde-
dir. Ortalama OS 129.53±27.03 aydı. 1 hasta izlemin 9. ayında smoldering 
myeloma ilerledi.

Periferal nöropatilerin etiyolojisinde monoklonal gammopatilerin düşü-
nülmesi gerektiği gibi MGUS olgularında da nöropatiler göz ardı edilme-
melidir. MGUS ilişkili nöropatilerin tedavisi halen tartışmalı olup anti-mye-
loma tedavisi primer önerilmemekte, genellikle nöropatiye yönelik yak-
laşımlarda bulunulmaktadır. Akut gelişen ve hızlı yanıt beklenen grade 4 
nöropatilerde plazmaferez tedavisi etkin tedavi olmakla birlikte, bu hasta 
grubunda yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için yeni tedavi modaliteleri de 
düşünülmeli, hastalar uygun çalışmalara yönlendirilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: MGUS ile ilişkili polinöropati, plazmaferez ve polinöropati

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-059 Referans Numarası: 550

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HEMATOLOJİ BÖLÜMÜNDE 
KARFİLZOMİB TEDAVİSİ ALAN MULTİPLE MYELOMA 
HASTALARININ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
Tayfun Elibol1, Aslıhan Sezgin1, Fatma Geçgel1, Toluy Özgümüş1, Yıldız İpek1,  
Tayfur Toptaş1, Işık Atagündüz1, Ayşe Tülin Tuğlular1

1Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Marmara Üniversitesi Hematoloji bölümünde izlenen relaps refrak-
ter multiple myeloma tanısı olan ve Kyprolis (Karfilzomib) tedavisi alan 19 
hasta genel sağ kalım (GSK), progresyonsuz sağ kalım (PSK) ve yan etki 
profili açısından rektospektif olarak incelendi.

Bulgular: Karfilzomib tedavisi alan 10’u erkek (%52,6) 19 hastanın tanı 
anındaki median yaşı 63’tü (45-78). 5 hastanın tanı anındaki ISS evresi 
bilinmiyor, 14 hastadan 4’ü (%28,5) ISS Evre I, 3’ü (%21,4) ISS Evre II, 7’si 
(%50) ISS Evre III idi; 10 hastanın tanı anındaki sitogenetik sonuçları bilin-
miyor, 8 hasta standart riskli, yalnızca bir hastada yüksek riskli sitogenetik 
(17p delesyonu (+)) saptandı.

12 hasta Kyprolis + Deksametazon (Kd), 4 hasta Kd sonrası progresyon 
nedeniyle Kyprolis + Revlimid + Deksametazon (KRd), 3 hasta ise baştan 
KRd şeklinde karfilzomib kullandı. Hastalar karfilzomib öncesi median 3 
sıra (2-7) tedavi almışlardı.

4 hasta tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra exitus olduğundan tedavi 
yanıtı değerlendirilemedi. Kalan 15 hastadan 9’u hastalık progresyonu 
nedeniyle ex, 5 hastada parsiyel remisyon düzeyinde yanıt (3 hastanın 
tedavisi devam ediyor; 2 hasta parsiyel yanıtlıyken ex olmuş ölüm sebep-
leri bilinmiyor), 1 hastada CR izlendi.

Hastaların karfilzomib tedavisi altında progresyonsuz sağkalım süresi 
median 5 aydır (2-43). Hastaların karfilzomib tedavisi altında ortalama sağ 
kalım süresi median 7 ay (1-32) olup değerlendirmeye alınan 12 hasta ex, 
7 hasta sağ olup 4 hastanın karfilzomib tedavisine devam etmektedir. 3 
hastada ise progresif hastalık nedeniyle tedavi değiştirilmiştir.
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 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-062 Referans Numarası: 578

FAKTÖR 12 EKSİKLİĞİ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
Mehmet Enis Tezcan1, Dilek Keskin2, Sevil Sadri2, Nurgül Yurttaş2, Ayşe Salihoğlu2, 
Ahmet Emre Eşkazan2, Şeniz Öngören2, Zafer Başlar2, Teoman Soysal2, Muhlis Cem Ar2

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Faktör 12 (FXII) eksikliği ilk kez 1955 yılında Oscar Ratnoff ve Jane 
Colopy tarafından John Hageman isimli bir hasta üzerinde tanımlanmıştır. 
Buna ithafen Hageman Faktör eksikliği olarak da bilinir. Sıklığı milyonda 
bir olarak tahmin edilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunun asemp-
tomatik olması sebebiyle gerçek sıklığı bilinmemektedir. Asya kökenli 
toplumlarda daha sık olarak izlenmektedir. FXII pıhtılaşma kaskadında 
rol oynayan bir glikoproteindir. FXII geni 5. Kromozomun uzun kolunda 
yer alır. FXII eksikliği otozomal resesif olarak aktarılır ve kadın ve erkek 
cinsiyette eşit olarak görülür. Otozomal dominant geçiş gösteren vakalar 
bildirilmiştir(1). Hastalar büyük oranda asemptomatiktir. Nadiren bozul-
muş yara iyileşmesi, ciltte kolay morarma ve uzamış burun kanaması 
görülebilir. Tanı genellikle cerrahi öncesi veya başka bir sebeple istenen 
pıhtılaşma testlerinde uzamış aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aptz) 
saptanması ve düşük FXII düzeyinin gösterilmesi ile konur. Trombosit 
sayısı, protrombin zamanı, kanama zamanı ve trombin zamanı normaldir. 
Homozigot faktör 12 eksikliği olan hastalarda heterozigot eksiklik olan 
hastalara göre daha belirgin uzamış aptz saptanır. Karışım testinde normal 
plazma ilavesini takiben uzamış aptz normale döner. FXII eksikliğinde 
majör cerrahi operasyonlar da dahil olmak üzere kanama beklenmediğin-
den hastalık tedavi gerektirmez.

Gereç ve yöntem: Kliniğimize 2006-2017 yılları arasında başvuran FXII 
eksikliği tanısı alan hastaların hasta dosyaları ve medulla sistemi retros-
pektif olarak incelendi.

Bulgular: FXII eksikliği olan toplam 6 hasta tespit edilmiştir, K:E oranı 
5:1’dir. Hastaların %16’sında tanı ameliyat öncesi rutin incelemelerde 
aptz uzun olarak saptanması üzerine, kalan hastalarda ise başvuru şika-
yeti uzamış kanama ve kolay morarma gibi semptomlar ile konmuştur. 
Hastalarımızın klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç: FXII eksikliği aPTZ’yi uzatmasına karşın klinikte 
kanamaya yol açmaz. Nadiren hafif mukozal veya cilt kanamaları tarif 
edilmiştir. FXII eksikliğinin artmış tromboz riski ile ilişkili olabileceği ileri 
sürülmüştür. Gösterilmiş tekrarlayıcı venöz veya arteryel tromboemboli 
veya miyokard infarktüsü olan hastalarda %8’e kadar varan oranda FXII 
eksikliği bildiren çalışmalar mevcuttur(2). Ancak ağır (homozigot) FXII 
eksikliği olan hastalarda gözlenen venöz trombozlarda eşlik eden farklı 
risk faktörlerinin de bulunduğunu gösteren ve yine ağır FXII eksikliği olan 
hastaların ortalama 16 yıllık gözleminde artmış miyokard infarktüsü riski 
ile ilişki bulunmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur(3, 4). Bizim hasta-
larımızda tromboembolik olaya rastlanmamıştır. Ancak olgularımızın ağır 
FXII eksikliği olmadığı unutulmamalıdır. Hafif aPTZ uzaması ile seyreden 
bu olgularda görülmüş olan kanama eğilimi hafif olup, FXII eksikliği ile 
ilişkilendirilmesi doğru değildir. Bu olgularda altta yatan başka nedenlerin 
araştırılması daha doğru olacaktır. Akut faz reaksiyonu yaratacak durumlar 
varlığında özellikle hafif FXII eksikliği olgularında aPTZ normal saptanabi-
lir. Bu durum akut faz reaksiyonunun yol açtığı vWF ve FVIII düzeylerindeki 
artışın aPTZ’yi normale çekmesi sebebiyledir.
Anahtar Kelimeler: Faktör 12 eksikliği,tromboz,, Hageman Faktör

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-060 Referans Numarası: 101

HEMATOLOJİK MALİGNİTESİ OLAN ERİŞKİN HASTALARDA 
PORT İLİŞKİLİ ENFEKSİYON İNSİDANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Abdulkerim Yıldız1, Murat Albayrak1, Harika Okutan2, Onur Ergun3, Osman Şahin1, 
Çiğdem Pala Öztürk1, Hacer Berna Afacan Öztürk1, Gürsel Güneş1, Mükerrem Tekoluk4

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara 
2Özel Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara 
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara 
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı hematolojik malignitesi olan erişkin hastalarda 
port ilişkili enfeksiyonların insidansını ve risk faktörlerini ortaya koymaktır.

Gereç ve yöntem: Hastanemiz erişkin hematoloji bölümünde Aralık 2014 
ile Aralık 2016 tarihleri arasında takip edilen, hematolojik malignitesi 
olan ve port takılan hastaları geriye dönük olarak analiz ettik. Port ilişkili 
enfeksiyon insidansı, hastaların karakteristik özellikleri, mikrobiyolojik 
verileri incelendi. Port ilişkili enfeksiyon risk faktörlerini belirlemek için tek 
değişkenli analizler (Ki-Kare testi ve Mann-Whitney U testi) ve çoklu lojistik 
regresyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Port takılan 87 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam takip süresi 
21823 katater/gün idi. Port ilişkili enfeksiyon 13 vakada görüldü (%14.9). 
Port ilişkili enfeksiyonların toplam insidansı 0.595 olay / 1000 katater gün 
olarak saptandı. En fazla izole edilen mikroorganizmalar koagülaz negatif 
stafilokoklardı. Lojistik regresyon analizinde; port ilişkili enfeksiyon riskini 
arttıran faktörler olarak; port takılma esnasında nötropeni varlığı (OR 
=4.139; p < 0.05) ve port takılması sonrasında alınan kemoterapi basamak 
sayısı (OR =2,126; p < 0.05) olarak saptandı. Enfeksiyonsuz geçen medyan 
port takip süresi 62 (10-382) gün olarak görüldü. 

Sonuç: Son yıllarda onkohematolojik hastalarda port kullanımı standart 
medikal uygulama olmuştur. Port kullanımının majör komplikasyonu 
enfeksiyonlardır. Biz bu çalışmada hematolojik malignitesi olan erişkin 
hastalarda port enfeksiyon riskini en belirgin arttıran faktörlerin, port 
takılma esnasında nötropeni varlığı ve alınan kemoterapi basamak sayısı 
olduğunu gösterdik. Sonuç olarak, hematolojik maligniteli olgulara nötro-
penik oldukları dönemlerde port takılmasının enfeksiyon açısından riskli 
olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Port, Enfeksiyon, Risk faktörü, Hematolojik malignite

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-061 Referans Numarası: 177

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TAKİBİNDE ROR1
Mesude Falay1, Gül Ece Ulusan1, Simten Dağdaş1, Funda Ceran1, Selin Merih Urlu1,  
Emine Eylem Genç1, Duygu Nurdan Avcı1, Merve Pamukoglu1, Mehmet Ali Uçar1,  
Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Lenfositik Lösemi tipik morfolojik ve immunfenotipik özellikleri 
olan bir hastalıktır. Tanıda akım sitometrinin yeri önemlidir. KLL tanısı için 
CD19+CD5+CD23+CD20wkCD79b/sIgwk ‘likleri tipikken özellikle atipik immun-
fenotipik özellik gösteren olguların doğru tanı ve takibi için yeni markerlar-
da araştırılmaktadır. KLL tanısında genetiğin çok yeri olmadığı gibi minimal 
residüel (MRD) hastalık takibinde de akım sitometri moleküler yöntemlere 
göre hızlı, ucuz ve effektif bir yöntemdir. Günümüzde KLL tanı ve takibinde 
CD81, CD5,CD20, CD43, ve CD79b sıklıkla kullanılmaktadır. ROR-1 (reseptor 
tyrosine-like orphan receptor one) nisbeten yeni bir markerdir ve normal 
B lenfositlerde exprese olmayıp B lenfoma/lösemi hücrelerinde exprese 
olduğu gösterilmiştir. Bizde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
hematoloji polikliniğine lenfositozla başvuran 70 olguda 8 renkli akım sito-
metri ile ROR1expresyonunu 8 renkli akım sitometri ile (CD19/CD5/CD43/
CD3/CD200/CD79b/CD81/ROR1) inceledik. 45 olgu KLL, 5 olgu MCL, 3 olgu 
HCL, 3 olgu MZL, 1 olgu SLVL, 12 olgu da sağlıklı idi. ROR1 tüm sağlıklılarda 
negatif bulundu. KLL ve MCL olgularının hepsinde ve HCL’lı 2 olguda da 
pozitifti. ROR1’in normal lenfositlerde exprese olmaması MRD takibinde 
önemli bir özellik. Olgu sayısı arttığında daha net veriler ortaya çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: KLL, MRD, ROR1
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Tablo 1. Hastaların Klinik Özellikleri

Carfilzomib(n=20) Pomalidomid(n=19)

Ortalama Tanı Yaşı 47,9 55,5

Cinsiyet E/K 12/8 8/11

ISS I/II/III/bilinmeyen 6/2/4/8 7/4/3/5

IgG/IgA/diğer 10/5/5 13/1/4

Kappa/Lambda/bilinmeyen 10/9/1 11/7/1

Sitogenetik yüksek risk/diğer 1/19 0/19

Önceki Tedavi Seri Sayısı1/2/3/4/5/6 1/2/4/6/3/4 1/5/4/5/2/2

Lenalidomid/Bortezomib/Talidomid 17/20/9 17/18/5

OPKHN +/- 18/2 16/3

Kombine Tedavi +/- 8/12 4/15

Tedavi Süresi (ortanca) 6 ay(1-17) 7 ay(2-24)

Tablo 2. Carfilzomib ve pomalidomid yanıtları

Tam Çok İyi Kısmi Kısmi Stabil İlerleyici Bilinmeyen Tüm Yanıt

Carfilzomib Tek Ajan (n=12) n=2 n=4 n=2 n=2 n=2 n=0 8/12

Carfilzomib Kombine (n=8) n=1 n=1 n=4 n=0 n=1 n=1 6/8

Pomalidomid Tek Ajan (n=15) n=2 n=2 n=5 n=5 n=0 n=1 9/14

Pomalidomid Kombine (n=4) n=0 n=0 n=3 n=1 n=0 n=0 3/4

Tablo 3. Seri sayısı ve yanıtlar
1 seri 
(n=2)

2 seri  
(n=7)

3 seri  
(n=8)

4 seri  
(n=10)

5 seri  
(n=5)

6 seri 
(n=5)

Carfilzomib 1ÇİKY 1ÇİKY,1KY 2TY,1ÇİKY, 1KY 1TY,2ÇİKY,1KY, 1SH 2KY,1SH 1KY,3İH

Pomalidomid 1KY 1TY,1ÇİKY, 3SH 1TY,3KY 4KY,1SH 1ÇİKY, 1SH 1SH

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-064 Referans Numarası: 492

HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Mehmet Gündüz1, Selçuk Akan2, Şule Mine Bakanay Öztürk1, Sema Akıncı1,  
Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Selin Küçükyurt Kaya1, İmdat Dilek1

1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hematolojik hastalıklarda tanının en kısa sürede konması hastanın 
morbidite ve mortalitesi açısından önem taşımaktadır. Birçok hemato-
loji hastası farklı nedenlerle başka kliniklere başvurmaktadır. Bu durum 
zaman kaybına yol açmaktadır. Genellikle hastalar hematolojiyle konsülte 
edilmekte ve tanı almaktadır. Bazı olgular için ise gereksiz konsültasyonlar 
istenmektedir. Bu nedenle, hastanelerde kliniklerin hematolojik hastalıklar 
konusunda öngörüsünün olması konsültasyon sisteminin etkili biçimde 
kullanılması için önem taşımaktadır.

Hastalar ve Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 
Hematoloji Bilim Dalı’na 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında-
ki 1 yıllık dönemde hastanedeki diğer klinikler tarafından konsülte edilmiş 
631 hasta geriye dönük olarak detaylı olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 631 hastanın ortanca yaşı 61 (18-104) ve 
291’ü (%46) kadındır. Tüm hastalar en az 1 kez olmak üzere (1-11) toplam 
1037 defa Hematoloji Bilim Dalı’na konsülte edilmiştir. Konsültasyon 
sayısı 3 ve/veya az olan 586 hasta (%93) bulunmaktadır. Birden fazla 
serviste yatıp hematolojiden farklı zamanlarda konsültasyon istenen 31 
hastanın (%5) 3’ü 3 farklı servisten konsülte edilmiştir. Acil servisten 119 
(%19), yoğun bakımlardan 94 hasta (%15) için konsültasyon istenmiştir. 
Konsültasyonların servislere göre dağılımı tablo 1’de verilmiştir. Dahili 
birimlerden enfeksiyon hastalıkları, cerrahi birimlerden genel cerrahi, 
yoğun bakımlardan anestezi ve reanimasyon en fazla konsültasyon iste-
nen bölümler olmuştur. Konsültasyon nedenleri tablo 2’de verilmiştir. 

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-063 Referans Numarası: 504

CARFİLZOMİB VE POMALİDOMİD ETKİNLİĞİNİN 
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ:  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Erman Akkuş1, Mustafa Merter1, Uğur Şahin1, Zehra Narlı Özdemir1, Pınar Ataca1,  
Pervin Topçuoğlu1, Meral Beksaç1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Giriş ve amaç: Yeni immunmodulatuar (IMID) ve proteozom inhibitörü 
(PI) ilaçlar, dirençli multipl miyelom hastalarının tedavisinde olumlu deği-
şikliklere yol açmıştır. Bu çalışmada, bortezomib, talidomid ve lenalidomid 
kullanıp direnç gelişen hastalarımızda carfilzomib ve pomalidomid teda-
vilerinin yanıt ve sağkalım üzerine etkilerini inceledik.

Hastalar-tedavi: Daha önce bortezomib ve lenalidomid kullanmış, 
direnç gelişmesi nedeniyle tekrar kullanılması uygun olmayan, en az 
1 ay pomalidomid+deksametazon (Şubat 2015 – günümüz) ve/veya 
carfilzomib+deksametazon (Ocak 2013 – günümüz) tedavisi almış olan, 
klinik çalışmaya aday olmayan 28 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, 
tanıdaki ISS,ağır ve hafif zincir tipi, sitogenetik risk özellikleri, öncesinde 
uygulanan tedaviler ve tedavi seri sayısı, carfilzomib ve pomalidomid 
tedavilerinin özellikleri ve yanıtları araştırıldı. Progresyonsuz sağkalım 
süresi (PFS) ve tedavi sonrası yaşam süresi belirlendi.

Bulgular: n=28 hastadan, carfilzomib alan (n=20) ve pomalidomid alan 
(n=19) hasta mevcuttu. Carfilzomib ardından pomalidomid kullanan 
(n=5), pomalidomid ardından carfilzomib kullanan (n=6) hasta vardı. 
Tablo 1’de hastaların klinik özellikleri gösterilmiştir.

Carfilzomib ve Yanıt Özelikleri: 12 hastada tek ajan olarak kortikosteroid 
tedavisi ile, yetersiz yanıt veya yanıt kaybı durumunda, 4 hastada lenalido-
mid, 2 hastada pomalidomid, 2 hastada talidomid ile birlikte kullanıldı. Tek 
ajan ve kombine tedavi yanıtları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tek ajan olarak ve kombine tedavi alan hastalar birlikte değerlendirildi-
ğinde, PFS ortanca 6,5 ay (1-21) olarak tespit edildi. n=6 hasta (n=3 tek 
ajan, n=3 kombine tedavi) halihazırda carfilzomib tedavisi almaya devam 
ediyordu. Bu hastaların son aldığı kür sayısı ortanca 8,5 idi (2-21).Tedavisi 
sonlandırılan 14 hastadan, 9’u carfilzomib sonrası pomalidomid, elotuzu-
mab, daratumumab ve siklofosfamid tedavilerinin bir ya da birkaçını aldı. 
Tedavisi sonlandırılan 14 hastanın carfilzomib sonrası genel yaşam süresi 
ortanca 8,5 aydı (1-33).

Pomalidomid ve Yanıt Özellikleri: 15 hasta pomalidomidi tek ajan 
olarak kortikosteroidle birlikte aldı. 3 hasta bortezomible ile, 1 hasta car-
filzomible eş zamanlı aldı Tek ajan ve kombine tedavi yanıtları Tablo 2’de 
gösterilmiştir.

Tek ajan ve kombine tedavi alan hastalar birlikte değerlendirildiğinde, PFS 
ortanca 8 aydı (2-26). n=4 hasta halihazırda pomalidomid tedavisi almaya 
devam ediyordu.Bu hastaların son aldığı kür sayısı ortanca 20 idi (15-36).
Tedavisi sonlandırılan 14 hastadan, 8 hasta pomalidomid sonrası, carfilzo-
mib, elotuzumab, daratumumab ya da siklofosfamid tedavilerinden bir ya 
da birkaçını aldı. Tedavisi sonlandırılan 14 hastanın tedavi sonrası yaşam 
süresi ortanca 12,5 aydı (4-36).

Carfilzomib ve pomalidomidten önce alınan tedavi seri sayısı ve carfilzo-
mib-pomalidomid yanıtları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Carfilzomib öncesi uygulanan tedavi seri sayısı ve carfilzomib yanıtlarının 
korelasyon katsayısı -0,7 idi (p=0,0008). Carfilzomib öncesi alınan tedavi 
seri sayısı arttıkça, alınan yanıt azalmaktaydı. Pomalidomid öncesi uygu-
lanan tedavi seri sayısı ve pomalidomid yanıtlarının korelasyon katsayısı 
-0,12 idi (p=0,61). Tedavi seri sayısı ve alınan yanıtlar arasında anlamlı 
korelasyon saptanmadı. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, tedavi 
seri sayısı ve yanıt arasında,korelasyon katsayısı anlamlı olarak -0,40 idi 
(p=0,01).

Sonuç: Bu retrospektif tek klinik deneyimi, carfilzomib kullanan hasta-
ların daha çok sayıda tedavi kürü sonrası uygulanmasına rağmen ikili 
olarak 67%, üçlü olarak %75 tüm yanıt sağlayabildiğini göstermiştir.
Pomalidomid yine benzer tüm yanıt oranı sağlamıştır. Bu sonuçlar, birinci 
nesil ilaçları takiben nüks gelişmesinin ardından, ilaçların erken dönemde 
uygulanması durumunda burada gözlenen yanıtlardan daha derin ve kalı-
cı oranlara ulaşılmasını sağlayacağının işaretlerini taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Multipl Miyelom, Carfilzomib, Pomalidomid
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 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-065 Referans Numarası: 479

ESANSİYEL TROMBOSİTOZA EŞLİK EDEN ATİPİK HEMOLİTİK 
ÜREMİK SENDROM OLGUSU
Zeynep Ertürk2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1, Hamad Dheir3

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı

Giriş: Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) günümüzde tipik ve atipik 
HÜS olarak sınıflandırılmaktadır. Daha çok çocukluk çağlarında görülen 
Tipik HÜS shiga toksini üreten enterohemorajik E. Colinin neden oldu-
ğu, öncesinde diyare öyküsü bulunan ve STEC-HÜS olarak adlandırılan 
Mikroangiopatik Hemolitik Anemi (MAHA) tablosudur. Atipik hemolitik 
üremik sendrom (aHÜS) ise, tipik HÜS e göre erişkin yaş grubunda daha 
fazla görülmektedir. Atipik HÜS tanımı ile ilgili literatürde bazı çelişkiler 
bulunmaktadır. Yakın zamana kadar aHÜS tanımı STEC-HÜS dışında kalan 
tüm HÜS olguları için kullanılırken, son yıllarda bazı yazarlar tarafından 
yalnız kompleman ilişkili HÜS için kullanılmaya başlanmıştır. Uluslararası 
uzlaşı raporuna göre aHÜS tanımının malin hastalıklar, otoimmün hasta-
lıklar, ilaçlar, organ nakli ve HIV enfeksiyonu gibi “ikincil” ya da yeni tanımı 
ile “eşlik eden hastalıklarla oluşan” HÜS olguları dışındaki HÜS’ler için 
korunması gerektiği önerilmiştir. Kötü seyirli bir sendrom kabul edilen 
aHÜS olgularında özellikle akut dönemlerinde %25’e varan oranlarda 
ölüm riski mevcuttur. Komplemanın alternatif yolağının kontrolsüz akti-
vasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır. İlk atakta son dönem böbrek 
yetmezliği gelişme ve mortalite oranları yüksek olan ve tekrarlayabilme 
riski yüksek aHÜS tedavisinde plazmaferez, uygun elektrolit ve sıvı teda-
visi, erken diyaliz ve nütrisyonel destek mortaliteyi azaltır. Günümüzde 
yoğun plazmaferez en etkin tedavi yöntemidir. Burda diyare sonrası atipik 
HÜS tablosu gelişen esansiyel trombositoz tanılı kadın olgumuzu sunduk.

Olgu: 2012 yılında Esansiyel trombositoz tanısı konulan 66 yaşında kadın 
hasta hidroksiüre, asetilsalisilik asit ve allopurinoltedavisi başlanarak 
takibe alınmış. Trombositoz yanında ısrarcı lökosit yüksekliği olan hastada 
primer myelofibrozis ayırıcı tanısı düşünülerek iki defa kemik iliği biyopsisi 
yapıldı. Her iki biyopside alt tiplendirilmesi yapılamayan kronik myelop-
roliferatif hastalık tanısı konan hastanın bakılan BCR-ABL geni negatif 
olarak geldi. Hidroksiüre tedavisi ile trombosit değerleri düzelen ancak 
lökositozu devam eden hastaya interferon tedavisi eklenmesi sonrası 
lökosit değerleri düzeldi. Bir müddet sonra interferon kesilip hidroksiüre 
dozu artırılan hasta yapılan bu değişiklikten 2 hafta sonra idrar çıkışın-
da azalma, bulantı, kusma ve 1 haftadır var olan diyare şikayetiyle acil 
servise başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde bilincin konfüze olması 
dışında patolojik bulgu yoktu.Laboratuvar parametrelerinde; hemoglobin 
(HG):9,89 gr/dI,MCV 80,8fL, MCHC 33,4 g/dl, hemotokrit (HCT): %33,2, 
lökosit(WBC):1,94 K/ul,nötrofil:0,39 K/ul, lenfosit:0,163 K/uL, trombosit: 
16,9 K/uL, üre:161mg/dl kreatinin:2,57 mg/dl olarak saptandı. Periferik 
yaymada parçalanmış eritrositlerin görülmesi, koagülasyon ve ADAMTS 
13 aktivitesinin normal bulunması, dışkıda E.Coli ürememesi ve toksinin 
gösterilememesi sonucu hastaya aHÜS tanısı konularak acil plazmaferez 
uygulandı. Takiplerinde trombosit sayısı yükselen ve hemodiyaliz ihtiyacı 
kalmayan hasta deltakortil 5 mg 1x1 ile taburcu edildi.

Sonuç: Literatüre bakıldığında malignitelere eşlik edebilen atipik HÜS 
vakaları görülebilmekle beraber Esansiyel trombositoza eşilik eden aHÜS 
vakasına rastlamadık. Olgumuz bu birlikteliğe bir ilk teşkil edebilecek vaka 
olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.
Anahtar Kelimeler: ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM, ESANSİYEL 
TROMBOSİTOZ

Konsülte edilen 466 hastanın (%74) daha önceden bilinen hematolojik 
hastalık öyküsü bulunmamaktadır. Hastalar en fazla anemi (%27) nede-
niyle konsülte edilmiştir. Konsültasyon sonrasında 335 hasta (%53), kon-
sültasyonda istenen tetkikler olmasına rağmen tekrar konsülte edilme-
miştir. Konsültasyon isteme nedeni ve konulan tanı arasında uyumsuzluk 
bulunan 20 hasta (%3) bulunmaktadır. Hastane taburculuğunda poliklinik 
kontrolü önerilen 156 hasta (25%), hematoloji servisine yatış kararı verilen 
36 hasta (%6) vardır. 

Sonuçlar: Yapılan bu çalışmada, 1 yıl içerisinde hematolojiden en fazla 
hasta konsültasyon isteyen bölümün acil servis olduğu, en sık konsültas-
yon isteme nedeninin ise anemi olduğu gösterilmiştir. Konsülte edilen 
hastalardan %53’ünde istenen tetkikler olmasına rağmen hastaların tekrar 
hematolojiye konsülte edilmediği göze çarpmaktadır. Etkin, hızlı tanı ve 
tedavi için hastanenin tüm birimlerinin konsülte ettikleri hasta için önem 
göstermeleri esastır. 
Anahtar Kelimeler: Hematoloji konsültasyonları, tek merkez deneyimi

Tablo 1. Konsültasyonların servislere göre dağılımı
Konsültasyon İsteyen Servis n n

Dahili Birimler Cerrahi Birimler

Genel Dahiliye 10(%1,5) Kalp ve Damar Cerrahisi 14(%2,2)

Dermatoloji 9(%1,4) Kadın Hastalıkları ve Doğum 9(%1,4)

Endokrinoloji 28(%4,4) Kulak Burun Boğaz 8(%1,2)

Enfeksiyon Hastalıkları 59(%9,4) Ortopedi 35(%5,5)

FTR 20(%3,1) Plastik Cerrahi 3(%0,4)

Gastroenteroloji 43(%6,8) Psikiyatri 14(%2,2)

Kardiyoloji 28(%4,4) Reanimasyon 2(%0,3)

Göğüs Hastalıkları 26(%4,1) Üroloji 28(%4,4)

Nöroloji 25(%4) Genel Cerrahi 36(%5,7)

Medikal Onkoloji 2(%0,3) Beyin Cerrahi 16(%2,5)

Yoğun Bakımlar Acil Servis 119 (%19)

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 26(%4,1)

Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım 11(%1,7)

Dahiliye Yoğun Bakım 2(%0,3)

Genel Cerrahi Yoğun Bakım 5(%0,7)

Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım 7(%1,1)

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım 4(%0,6)

Kardiyoloji Yoğun Bakım 20(%3,1)

Nöroloji Yoğun Bakım 12(%1,9)

Transplantasyon Yoğun Bakım 6(%1)

Tablo 2. Hematolojiye konsültasyon nedenleri
Konsültasyon Nedenleri n (%)

Anemi 170 (%27)

Lökopeni 110 (%17)

Trombositopeni 90 (%14)

Kanama Bozukluğu 65 (%10)

Bilinen Hematolojik Hastalık Öyküsü 56 (%9)

Preoperatif Değerlendirme 40 (%6)

Lökositoz 32 (%5)

Trombositoz 18 (%3)

Plazmaferez 18 (%3)

Sedimantasyon Yüksekliği 17 (%3)

Tromboz 12 (%2)

Diğer 6 (%1)
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-067 Referans Numarası: 295

PREOPERATİF INR YÜKSEKLİĞİYLE YÖNLENDİRİLEN 
HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:HER GİRİŞİM ÖNCESİ 
INR BAKILMASI GEREKLİ MİDİR?
Fergun Yilmaz1, Tugce Karslı2, Demet Kiper1, Fusun Gediz1, Bahriye Payzın1

1Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü 
2Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkaları Bölümü

Amaç: Koagulasyon testleri, preoperatif hastalarda birçok merkezde rutin 
olarak yapılmaktadır. Normal sınırın üstünde saptanan tüm değerlerde 
ise hastalardan operasyon öncesi kanama diyatezi, operasyon sırasında 
ve sonrasında olası kanama riski açısından konsültasyon istenmektedir. 
Ancak INR yüksekliği ile preoperati fkonsültasyon istenen hastalarda 
tetkiklerin tamamlanması hem operasyonu ertelemekte hem de gereksiz 
maliyet doğurabilmektedir.

Gereç/ yöntem: Hastanemiz hematoloji polikliniğine preoperatif PT/INR 
yüksekliği nedeni ile konsültasyon ile yönlendirilen 42 hasta (20 kadın/ 
22 erkek) geriye dönük olarak tarandı. Hastane arşivinden hastaların 
demografik bilgileri, geliş nedeni, laboratuvar değerleri, bilinen kanama 
diyatezleri, kanama hikayesi olup olmadığı kayıt edildi. PT yüksekliği olan 
vakalar INR <1,5 ve INR ≥1.5 olarak alt gruplara ayrıldı. Veriler ortanca ola-
rak verildi. P <0.05 istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplam 42 hasta (20 kadın/ 22 erkek) çalışmaya dahil edildi. 
Ortanca yaşları 30 (18-72) idi. Hastalarda öncesinde bilinen kanama diya-
tezi yoktu. Aile hikayesinde bir hastada halasında şüpheli kanama diyatezi 
mevcutken bir hastanın çocuğunda tanı konmuş faktör 7 eksikliği saptan-
dı. Hastaların özgeçmişi ayrıntılı sorgulandığında beş hastada ayda birden 
az olmak üzere epistaksis, menoraji ve ayda 1-2 den az spontan ekimoz 
hikayesi tespit edildi. Hastaların hiç birinde mortalite veya morbiditeye 
neden olabilecek kanama diyatezi mevcut değildi. Sünnet sırasında hiçbir 
erkek hastada kanama olmamıştı. Doğum yapan 10 kadın hasta doğum 
sırasında ya da sonrasında kanama tarif etmedi. İki hastanın öncesinde 
boyun diseksiyonu ve kolonoskopi hikayesi mevcuttu ve bu operasyon-
lar sırasında kanama yoktu. Tüm hastalarda trombosit değerleri normal 
sınırlardaydı. Bilinen veya saptanabilen kronik karaciğer hastalığı veya k 
vitamini eksikliği mevcut değildi.

Toplam 28 hastada INR<1.5 (ortanca 1.35, 1.25-1.49) iken 14 hastada 
INR >1.5 (ortanca 1.6, 1.5-3.2) olarak saptandı. Gruplara göre hastaların 
özellikleri tablo 1 de verilmiştir. Sadece ortanca faktör VII düzeyi açısından 
gruplar açısından anlamlı fark mevcuttu.39 hastadan preoperatif tetkikleri 
sırasında faktör VII düzeyi istendi. Faktör VII düzeyi istenmeyen iki hastanın 
INR düzeyi 1.35 ve 1.45 idi. Bir hastaya renal hücreli kanser tanısı ile acil 
biyopsi planlandı. İşlem öncesi TDP uygulanmadı ve kanama olmadı. Diğer 
hasta ise acil renal hücreli kanser radikal nefrektomiye alındı. Operasyon 
sonrası bakılan faktör VII düzeyleri %50’nin üstünde saptandı. Bir hastada 
ise bakılan INR 3.2 idi. Acil akut appendisit nedeni ile operasyon TDP ile 
uygulandı. Preop veya post op dönemde kanama olmadı. 24 hastada 
operasyon cerrahiyi uygulayacak bölüm tarafından iptal edildi. Yapılan 

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-066 Referans Numarası: 92

İLK TANIDA AKUT MİYELOİD LÖSEMİ M6 VE KRONİK 
LENFOSİTİK LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU
Şebnem İzmir Güner1, Ekrem Güner2, Mustafa Teoman Yanmaz3, Mehmet Emin Güneş4, 
İbrahim Öner Doğan5

1İstanbul Esenyurt Üniversitesi Şişli Kolan Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Erişkin Kemik İliği Nakil 
Ünitesi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı,doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi,üroloji Kliniği,bakırköy Istanbul 
3Şişli Kolan Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi,genel Cerrahi Kliniği,bakırköy Istanbul 
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Kronik lenfositik lösemi (KLL) immünolojik olarak daha az gelişmiş 
lenfositlerin periferik kan, kemik iliği ve lenfatik dokulara yayılımı ile karak-
terize bir lösemi alt tipidir. Medyan tanı yaşı 72’dir ve hastaların %56,5’i 65 
ile 84 yaşları arasındadır. KLL’de ko-morbiditeler yaşla birlikte artmaktadır. 
Tipik olarak bir ileri yaş hastalığı olan akut miyeloid lösemi (AML) erişkin 
yaş grubunda en sık rastlanan lösemi tipidir. Hastalığın sıklığı 3-5/100.000 
düzeylerinde seyretmektedir. Hastanın yaşı, performansı yanında lösemik 
klonun sitogenetik ve moleküler özellikleri ve AML’nin alt tipi prognozu 
belirleyen en önemli parametrelerdir.Bu olgu sunumunda amaç ilk tanıda 
AML M6+KLL birlikteliğinine dikkat çekmektir.

Olgu Sunumu: 67 yaşında erkek hasta 3 haftadır devam eden halsizlik 
şikayeti ile hastaneye başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde; WBC:2200 
µL,nötrofil:300µL, lenfosit:1400µL, monosit:400µL, Hgb.7,6g/dl, Hct:%22, 
PLT:47.000µL saptanması üzerine akut lösemi ön tanısı ile hastanemize 
sevk edilmiştir.Yapılan Kemik iliği aspirasyonu+biyopsisi ve Flowsitometrik 
inceleme sonucu hastaya AML M6+KLL tanıları konulmuştur.Genetik ince-
leme bulguları olarak da 5q31 delesyonu,11q23 MLL ve inv(16) füzyon 
geni saptanmıştır. Hastanın yaşına göre fit olması ve ko-morbiditelerinin 
olmaması üzerine hastaya 3+7 indüksiyon kemoterapisi başlanılmıştır 
ancak bu tedavi ile remisyona girmeyen hastaya reindüksiyon olarak 
FLAG-İDA kemoterapisi verilmiştir.Bu tedavi ile remisyona giren hastaya 
9/10 HLA tam uyumlu akraba dışı Haploidentik Allogeneik Kök hücre nakli 
yapılmıştır.Hazırlama rejimi olarak RİC kemoterapi protokolü kullanılmıştır.
Posttransplant D+30’da yapılan kemik iliği biyopsisinde remisyon sapta-
nan hastanın kimerizmi %99 olarak saptanmıştır. Genetik tetkiklerinde 
de 11q23 MLL oranı nakil öncesi %5.9 iken nakil sonrası %4.4’e inmiş 
olup diğer tanı anında mevcut olan genetik anormallikler kaybolmuştur.
Kontroller sırasında pansitopenisi gelişen ve kimerizim kaybı nedeniyle’de 
DLİ(donör lenfosit infüzyonu) verilen hastanın pansitopesinin devam 
etmesi üzerine nüks şüphesi ile yapılan kemik iliği biyopsisinde AML 
M6+KLL saptanmıştır.Sepsise giren hasta D+77.günde kaybedilmiştir.

Tartışma: AMLM6’da kemik iliği incelemesinde tüm çekirdekli hücrelerin 
%50’den fazlası eritroid seri prekürsörlerinden oluşur. Non-eritroid hüc-
relerin %30’dan fazlası blasttır. Belirgin diseritropoezis bulguları vardır. 
Periferik kan yaymalarında eritroblastlar ve çekirdekli eritrositler vardır. 
Sitokimyasal incelemelerde PAS (+)’dir. Tanı için kemik iliğindeki tüm 
çekirdekli hücrelerin en az %50’sinin eritroblast olması ve eritroid dışı 
çekirdekli hücrelerin %30’unun myeloblast olması gerekir. Tedavisi diğer 
AML’liler gibidir ancak prognozu kötüdür. KLL’de ise kliinik seyir ve prog-
noz oldukça değişkendir. KLL’yi oluşturan hücreler morfolojik olarak olgun 
görünümlü, küçük B-lenfositlerdir ve B-lenfositlere özgü yüzey işaretleri 
taşırlar.Hastalık özgül B hücre fenotipine sahip (pozitif CD5 ve CD23 yüzey 
belirteçleri) lenfositoz ile tanınır. Farklılıkları ise yüzeylerindeki CD5 antije-
ni varlığı ve yüzey immünglobulinin (sIg) soluk veya bazen yok denecek 
düzeyde az oluşudur. Tanı sonrası hastaların bir kısmı son derece sessiz 
ve asemptomatik olup, uzun yıllar ilerleme olmaksızın yaşarken bir kısmı 
da tanı anında ya ileri evre ya da erken evre olmasına karşın hızla ilerleme 
eğilimi göstermektedir.Bizim hastanın tanı anında KLL tanısı bilinmediğn-
den son derece sessiz ve asemptomatik seyrettiği düşünülmüştür ve ne 
zamanki AML M6 tabloya eklenince ve kemik iliği aspirasyonu-biyopsisi 
yapılınca KLL tanısı da o zaman konulmuştur.

Sonuç: Hastanın ayrıntılı alınan anamnezinde KLL tanısının olmadığı anla-
şılmıştır.KLL tanısı tarafımızdan AML M6 ile birlikte konulmuştur. Yapılan 
araştırmalar sonucu bu birlikteliğe literatürde rastlanılmamıştır..Bu neden-
le bu olgu sunumu literatürde bir ilktir.
Anahtar Kelimeler: Akut Miyeloid Lösemi M6, Kronik Lenfositik Lösemi Birlikteliği, İlk Tanı
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homozigot faktor V leiden ve protrombin gen mutasyonu olan hastalarda 
uzun süreli antikoagulan tedavi öneren kılavuzlar olduğu gibi trombofilik 
faktörlerin tekrarlayan trombozda prediktif değerinin düşük olduğunu 
öne süren yayınlar da bulunmaktadır (5,6)

PNH tanısı konulması ise antikoagulan tedaviye ek olarak altta yatan 
hastalığın da tedavisini gerektirir. PNH hastalarında granulosit klonunun 
>%50 pozitifliği tromboz için yüksek risk olarak kabul edilmektedir (9,10). 
Hastalarda ilk tromboz sıklıkla portal ve hepatik ven gibi intrabdominal 
venlerde olmaktadır. Analizimizde üç vakada klon varlığı saptandı, bu 
vakalardan ikisinde (%4.3) klon >%1 saptandı, bir hastanın portal ven 
trombozu sonucunda PNH tanısı aldığı gözlemlendi. Etyoloji saptanma-
yan ve izole tromboz ile başvuran hastalarda özellikle eşlik eden hemoliz 
ve sitopenilerin varlığında PNH testinin akılda tutulması önemlidir.
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Anahtar Kelimeler: paroksismal nokturnal hemoglobinüri, portal ven trombozu, 
Budd-chiari, PNH, nonsirotik portal hipertansiyon,tromboz

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-069 Referans Numarası: 301

METOTREKSATA BAĞLI PULMONER TOKSİSİTE  
GELİŞEN OLGU
Hande Kızılocak1, Gürcan Dikme1, Şule Bektaş2, İbrahim Adaletli3, Tiraje Celkan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Metotreksat doz bağımlı yan etkilere sahiptir. Pulmoner toksisite %5-7 
oranında görülmektedir ve düşük doz ile uzun süre kullanımla ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle daha sık romatolojik hastalıklarda 
incelenmiştir. Kemoterapiye ikincil pulmoner toksisite nadir görüldüğü 
için biz de bu olgumuzu sunmayı uygun gördük.

Dokuz yaşında kız olgu idrar çıkışında azalma şikayeti sonrasında yapı-
lan tetkiklerinde batında kitle saptanması üzerine tarafımıza başvurdu. 
Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan olgunun yapılan tetkikleri, akut 
böbrek yetmezliği ve tümör lizis sendromu ile uyumlu bulunmuştu. Kemik 
iliği blast oranı %25’in üzerinde bulundu. BFM-NHL Burkitt lenfoma proto-
kolü ile 4 kür kemoterapi alan hastanın, yüksek doz metotreksat (5gr/m²/
gün) uygulanan tüm kürlerde (KURS AA, BB) evre 3-4 oral mukozit tanısı 
ile uzun hastane yatış öyküsü mevcuttu. Hastanın 5. kür kemoterapi sıra-
sında metotreksat tedavisinin 4. gününde prodüktif öksürük ve oral ülsere 
lezyonlar saptandı. Tedavi sırasında metotreksat ilaç düzeyi üst sınırda 
seyretti, protokole uygun lökoverin kurtarma dozu uygulandı. Akciğer 
grafisinde; bilateral retiküler, yama tarzında görünüm ve hiler dolgunluk 
izlendi. Antibiyotik ve destek tedavilerinde rağmen klinik kötüleşmenin 
devam etmesi, respiratuar solunum paneli ve kan kültüründe üreme 
olmaması ve mevcut radyolojik bulguları ile metotreksata bağlı akciğer 
toksisitesi düşünüldü. Klinik bulguların 12. gününde regresyon gözlendi.

Metotreksat doz bağımlı yan etkilere sahiptir. Karaciğer ve hematolojik 
toksisitesi dışındaki organ tutulumları romatoid artrit vakalarında daha 
sık gözlenmiştir. En sık gastrointestinal sistem ve karaciğer (%50-90) 
tutulumu olup daha nadiren pulmoner toksisite bildirilmiştir (< %0.5). 
Akciğer grafisinde genelde diffüz intertisyel infiltrasyon görülür. Plevral 

operasyonlardaki gecikme ortanca 1 ay (1-3 ay) idi. Operasyonların hiç 
birinde kanama olmadı ve faktör kullanımına gerek kalmadı.

Faktör düzeyi istenen hastaların ortanca düzey %36 (%5-56) idi. 3 hastanın 
değeri %10’nun altında idi (sırasıyla %5, %7 ve %7). Bu hastaların septop-
lasti, pilonidal sinüs ve tetik parmak operasyonları cerarhi bölümler tara-
fından iptal edildi. 25 hastada faktör VII %30’un üstünde ölçüldü.

Sonuç: Biz çalışmamızda operasyon sırasında ve sonrasında kanama izle-
medik. Faktör 7 eksikliği düzeyi ile kanama arasında kesin bir ilişki olma-
dığı bilinmektedir. Olası saptanan düşüklükler hem operasyona kadar 
geçen süreyi uzatmakta hem de operasyonların iptal edilmesine neden 
olmaktadır. Bu nedenle hastaların önceki kanama hikayeleri ayrıntılı ola-
rak değerlendirilmeli ve PT/INR, hasta ve uygulanacak operasyon dikkate 
alınarak istenmesi uygun gözükmektedir. 
Anahtar Kelimeler: PT/INR, kanama, postoperatif kanama

Tablo 1. Hastaların INR değerlerine göre özellikleri
INR<1.5 INR>1.5

Hasta sayısı 28 14

Yaş (ortanca, aralık 30 (22-72) 29 (18-66)

İptal edilen operasyon sayısı (%) 16 (%57) 8 (%57)

Operasyona kadar geçen süre (ay, ortanca) 1 ay (1-3) 1 ay (1-3)

Öncesinde kanama hikayesi olan hasta sayısı 2 hasta 3 Hasta

Faktör VII düzeyi (%, ortanca) %40 (27-56) %24 (5-46)

TDP verilen hasta sayısı 1 2

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-068 Referans Numarası: 296

BUDD CHİARİ SENDROMU VE PORTAL VEN TROMBOZUNDA 
NADİR BİR RİSK FAKTÖRÜ:PAROKSİSMAL NOKTURNAL 
HEMOGLOBİNÜRİ
İlknur Deliktaş1, Aslıhan Sezgin1, Işık Atagündüz1, Ayşe Tülin Tuğlular1, Tayfur Toptaş1, 
Osman Cavit Özdoğan1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) fosfatidil inositol glikan 
(PIG-A) geninde gelişen somatik mutasyon sonucu oluşan klonal bir kök 
hücre bozukluğudur. Mutasyon glikozil fosfatidil inositol (GPI) ve bağlı 
proteinlerin defektine yol açar (1). Bu defektif proteinlerin arasında yer 
alan CD55 ve CD59 hastalarda görülen kompleman ilişkili hemolizden 
sorumludur. Trombosit ve granulositlerde de GPI proteinleri azalmıştır, 
hemolize ek olarak sitopeniler ve tromboza yatkınlık görülür. PNH’ta 
tromboz sıklıkla görülen lokalizasyonlardan farklı olarak intraabdominal, 
serebral ve dermal venleri etkileyebilmektedir. PNH ile ilişkili intraabdo-
minal tromboza yönelik veri sınırlı olmakla birlikte vakaların tromboz ile 
prezentasyon sıklığının %15-20 arasında olduğu bildirilmektedir (2,3).

Materyal ve Metotlar: Görüntüleme yöntemi ile portal ven trombozu 
ve Budd-Chiari sendromu (BCS) saptanan önceden PNH tanısı olmayan 
hastalar retrospektif olarak incelendi. Akım sitometri ile floresan işaretli 
aerolisin (FLAER) yöntemi kullanılarak hastalarda trombofili risk faktörü 
olarak PNH klonu insidansına bakıldı.

Bulgular: Portal ven trombozu ve BCS saptanan 100 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Elli dört (%54) hastada nonsirotik, 46 (%46) hastada siroz zeminde 
tromboz saptandı. Nonsirotik hastaların %67’sinin kadın %33’ünün erkek, 
siroz hastalarının ise %65’inin erkek olduğu gözlendi. Sirotik hastalarda 
PNH klonu saptanmazken, PNH klonu bakılan 46 nonsirotik portal ven 
trombozu hastasında 3 (%6.5) hastada PNH klonu varlığı (%0.4, %3 ve 
%97) saptandı. Taranan diğer trombofili risk faktörleri incelendiğinde siroz 
hastalarında bir hastada faktör V leiden homozigot saptanırken nonsirotik 
portal ven trombozu hastalarında birer hastada protein C eksikliği, homo-
zigot faktör V leiden mutasyonu, 2 hastada antifosfolipid sendromu ve 4 
hastada JAK 2 mutasyonu pozitifliği izlendi.

Sonuç: İntraabdominal trombozda altta yatan faktörü saptamak tera-
pötik ve prognostik açıdan önem taşımaktadır. BCS hastalarında ömür 
boyu antikoagulan tedavi önerilmektedir (4). Portal ven trombozunda 
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Resim 1

Ülkemizde ruhsatlandırılmış Faktör XIII konsantresi bulunmaması nedeni 
ile hastanın tedavisi günde 2 kez 10-20 U/kg/doz taze donmuş plazma 
tedavisi, kryopresitat tedavisi başlandı. Hastanın kanaması stabilize edildi. 
Yakın hgb takbi yapıldı.Şiddetli ağrı nedeni ile antiinflamatuar tedavi 
verildi. Soğuk uygulama yapıldı.Tedavinin 7. Gününde solukluk, Hb:5 g/
dl sol uyluk bölgesindeki ağrı şiddetlendi.Yapılan Batın BT’de kanama böl-
gesinde artış olduğu tespit edildi.İliopsoas kas içi kanama 10 cm ölçüldü. 
Taze donmuş plazma desteği günde 3 kez e çıkarıldı. Hasta stabilize edildi.

Resim 2

Tedavinin 15. gününde spontan intrakranial hemoraji gelişti. Sabah 
baş ağrısı, durgunluk şikayeti ve takibinde sola fokal tonik –klonik 
nöbet geçirdi.Çekilen serebral BT’de sağ parietal ve oksipital lobda 

efüzyon görülebileceği gibi akciğer grafisi normal olabilir. Bazı hastalarda 
pulmoner fibrozis ve kronik pnömoni gelişebileceğinden toksisite oluştu-
ğunda ilaç genellikle kesilir. Sonuç olarak pulmoner toksisite ilaca devam 
edilse bile düzelebilir, prognozu genellikle iyidir. Tedavide kortikosteroid 
kullanımı önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: akut lösemi, metotreksat, pediatri

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-070 Referans Numarası: 375

FAKTOR XIII EKSİKLİĞİNE BAĞLI LİTERATÜRDEKİ İLK PSOAS 
VE İLİOPSOAS KAS KANAMALI OLGU
Defne Ay Tuncel1, Can Acıpayam2, Ayşe Selcan Koç3

1Adana Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
3Adana Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Fibrin stabilize edici faktör,kan koagülasyon yolunda en son aktive 
olan ve transglutaminaz yapısındadır. Trombosit membran proteinleri ile 
fibrin monomerleri çapraz bağlarla birbirine ve trombosit membran pro-
teinlerine bağlayarak fibrini stabil haline getiren bir enzimdir. Faktör XIII 
eksikliği otozomal ressesif geçişlidir. Prevalansı 3-5 milyonda bir görülür. 
Koagülasyon testleri normal bulunur.

Kanamalar yaşamın ilk günlerinde umblikal kord kökünde inatçı kanama-
lar şeklinde; hafif travmalardan sonra ekimozlar, yumuşak doku hema-
tomları görülebilir. Kafa içi kanamaları spontan veya travmalar sonrası 
gelişebilir. Menoraji, ovulasyon sonrası over kaynaklı ciddi intraabdominal 
kanamalar görüldüğü literatürde belirtilmiştir. İliopsoas kanamalı vaka 
bildirimine rastlanılmamıştır.

Olgu: 8 yaşında Suriye uyruklu kız hasta, bir yıl önce Türkiye’de yaşamaya 
başlamış. Vücudunda ekimozlar nedeniyle dış merkezde yapılan tetkikler 
sonrası Faktör XIII eksikliği tanısı almış; ancak düzenli kontrollere gel-
memiş. Faktör XIII %0,2 Ü/dl. Bisikletten düşme sonrası, bisiklet altında 
kalıyor. Sol uyluk bölgesinde ağrı,şişlik nedeni ile acilimize başvurdu. 
Hematolojik değerlerinde WBC:7580 uL Hb:8,7 g/dl Hct%27 plt:376000 uL 
PT:14 sn a PTT: 24 sn INR:1,13 fibrinojen:436 mg/dL

Radyolojik tetkikleri; Batın USG’de solda infrarenal bölgeden başlayıp 
psoas kası boyunca en geniş yerinde 3,5 cm ölçülen, iliopsoas kası boyun-
ca en geniş yerinde 6.7 cm ölçülen hematom.

Alt abdomen ve uyluk MR: Solda böbrek alt pol düzeyinden başlayıp 
uyluk proksimaline dek uzanım gösteren psoas ve iliopsoas kası boyunca 
en geniş yerinde 7 cm heterojen dansitede hematom.
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düşünüldü. INR 0,9 bulundu. Warfarin sonlandırılarak unfraksiyone hepa-
rine geçildi, taze donmuş plazma ve K vitamini verildi. Hastada FV Leiden 
mutasyonu, Protrombin 20210A ve MTHFR C677T mutasyonu saptanmadı. 
MTHFR A12983 heterozigot mutasyonu mevcuttu. Hastanın ilk başvurusu 
sırasında hastanede Protein C, protein S ve antitrombin çalışılamıyordu. 
İkinci başvurusunda çalışıldığında Protein C %6, protein S %49 ve antit-
rombin %108 bulundu. Lezyon ektima gangrenosuma da benzediği için 
bülden lezyon kültürü gönderildi. Plastik cerrahi bölümü lezyonu debride 
etti, vakumlu diren takıldı. On gün sonunda düşük molekül ağırlıklı hepa-
rine geçildi ve antibiyotik sonlandırıldı. Bir hafta sonra tekrarlanan protein 
C düzeyi de %6 idi. Aile taramasında sadece 23 yaşında ablada protein 
C düşük (%11) bulundu. İkinci başvurusunun on altıncı gününde lezyon 
iyileşti ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanmak üzere taburcu edildi.

Hastanın nörolojik bulguları ve kranyal MR daki değişiklikler doğumsal 
protein C eksikliğine bağlı doğum öncesi etkilenmeyi düşündürmektedir. 
Protein C eksikliğinde yenidoğanda retina damarlarında ve serebral arter-
lerde tromboz bildirilmektedir. Hastanın yatağa bağlı olması, MTFHR hete-
rozigot mutasyonu ve selulit tromboz gelişiminde ek risk faktörleri olabilir. 
Vitamin K antagonisti kullanıldığında kısa yarı ömrü olan protein C’nin 
yapımı daha da bozularak mikrovasküler dolaşımda trombozlar oluşur; 
nekroz, hemorajik bül ve çevresinde enflamasyon olan lezyon ortaya çıkar. 
Warfarinin acilen kesilmesi, K vitamini ve protein C desteği (protein C veya 
taze donmuş plazma) gerekir. Protein C düzeyinin ilk başvuruda çalışıla-
maması warfarin kullanımına ve cilt nekrozlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Protein C düzeyi %20 nin altında olan hastalar ciddi venöz ve 
daha nadiren arteryel tromboz riski altında olduklarından ömür boyu 
antikoagulan önerilmektedir. Tromboz öyküsü olmayan 23 yaşındaki abla-
ya da gebelik ve cerrahi girişim sırasında antikoagulan kullanımı önerildi.

Warfarin başlamadan önce protein C, protein S, antitrombin serum düzey-
leri ve antifosfolipid antikorları taranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Warfarin, cilt nekrozu, protein C,

kortikal –subkortikal alanda periferde hipodens ödem alanı içeren yaklaşık 
2.5x5.5cm boyutta parankimal hematom alan,serebral hemisferik sulkus-
larda ödeme sekonder silinmeler,sağ lateral ventrikülde kompresyon,orta 
hat yapılarda sola şift,sağ parietal lob derin beyaz cevherde de yaygın 
milimetrik hemoraji alanları mevcuttu.

Resim3

Hasta entübe edildi, çocuk yoğun bakım ünitesinde izleme alındı.
Eritrosit, plazma destek tedavileri yapılmasına rağmen hastadan yanıt 
alınamadı,exitus oldu.

Tartışma: Faktör XIII eksikliği çok nadir görülmekte ve hasta Faktör XIII 
eksikliği olan psoas ve iliopsoas kas kanamalı ilk vaka olma özelliğini taşı-
ması ve ağır majör kanamalarının da birlikteliği açısından oldukça ilginçtir. 
Anahtar Kelimeler: Faktör XIII eksikliği, psoas kanaması,iliopsoas kas kanaması, 
intrakranial kanama

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-071 Referans Numarası: 39

PROTEİN C EKSİKLİĞİNDE WARFARİN İLİŞKİLİ  
CİLT NEKROZU
Nazan Sarper1, Emine Zengin1, Ayşenur Bostan1

1Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

On yedi yaşında kız hasta bir hafta önce sağ ayak sırtından başlayan ve 
tüm bacağına yayılan şişlik nedeniyle getirildi. Şişliğe kızarıklık ve ağrının 
da eşlik etmesi nedeniyle başvurdukları sağlık kuruluşunda antibiyotik 
başlanmış, başka bir merkezde ise derin ven trombozu tanısı konarak sevk 
edilmişti.

Hastanın mikrosefalisi, dismorfik yüz görünümü vardı. Görmüyor, konuş-
muyordu. Serebral hareket bozukluğu nedeniyle yatağa bağlıydı ve epi-
lepsisi vardı. Sağ alt ekstremitede ödem ve ısı artışı, sol alt ekstremitede 
venöz damarlarda belirginleşme gözleniyordu. Alt ekstremite distal kasları 
atrofikti.

Anne-baba arasında akrabalık yoktu. Annenin gebeliğinin 4. ayında düşü-
ğü olmuştu, diğer çocukları sağlıklıydı.  

Doppler USG ile görüntülemede sağ ortak femoral ven, vena sefana 
magna, popliteal venin tam tıkalı; sol alt ekstremitede ise aynı venlerin 
lümenleri kısmen tıkalıydı ve subakut derin ven trombozu ile uyumluydu. 
Karaciğer ve böbrek fonksiyonları normaldi. Retina damarlarında ve karın 
venlerinde tromboz ve kardiyak patoloji saptanmadı. Kranyal MR anjio 
görüntülemede gliozis bulguları mevcuttu. Corpus callosum ince, lateral 
ventriküller geniş, beyaz cevher azalmıştı. Epilepsi nedeniyle karbamaze-
pin ve selülit bulguları nedeniyle ampicilin-sulbactam intravenöz olarak 
başlandı. Trombofili açısından kan örnekleri gönderildi ve unfraksiyone 
heparin başlandı. Altıncı günde tedaviye warfarin de eklendi ve 9.günün-
de 5 mg/gün warfarin ile taburcu edildi.

Bir hafta sonra karnın sol tarafında 7x7x4 cm boyutundaki ekimoz ve 
hemorajik bül nedeniyle getirildi (resim 1). Warfarin nekrozu olabileceği 
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-072 Referans Numarası: 601

İBRUTİNİB’E BAĞLI SUBDURAL HEMATOM GELİŞEN 
RELAPS/REFRAKTER KLL OLGUSU VE HASTAYA ÖZEL 
TEDAVİ YAKLAŞIMI
Ülkü Ozan1, Melih Çekinmez2, Akram Mahammadov3, Zafer Gülbaş4

1Vm Medical Park Hastanesi, Bursa 
2Doruk Özel Yıldırım Hastanesi, Bursa 
3Vm Medical Park Hastanesi, Bursa 
4Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze

Amaç: BTK inhibitörü olan İbrutinib, relaps/refrakter Kronik lenfositik löse-
mi (KLL) olgularında yüksek yanıt oranları ve uzamış hastalıksız sağ kalım 
avantajı sunmaktadır. İlaca bağlı yan etkiler arasında major kanamalar 
%2-5 arasında bildirilmekte olup, serebral hemorajiler oldukça nadirdir. 
Genç KLL olgumuzda ibrutinib tedavisi sırasında subdural hematom geliş-
mesini ve yan etki yönetimini bildirmeyi amaçladık.

Olgu: Servikal lenf nodundan 2008’de yapılmış olan biyopsisinde kro-
nik lenfositik lenfoma/lösemi infiltrasyonu saptanan 54 yaşındaki erkek 
olguya kemik iliği biyopsisi ile KLL evre-IIIB tanısı konmuş. Rituximab 
allerjisi gelişmesi üzerine 8 kür CHOP kemoterapisi uygulanmış. Ekim 
2010’da nüks nedeniyle 6 kür FC tedavisi verilmiş. Ocak 2014’de kilo kaybı 
ve lenf nodlarında büyüme ile başvuran hastanın servikal ve aksiller lenf 
nodları, hepatosplenomegali ve paraaortik 150x83 mm lenf nodu pakesi 
saptandı. Rituximab allerjisi nedeniyle 6 kür tekli bendamustin uygulandı 
ve kemoterapi sonrası lenf nodlarında %75 regresyon gözlendi. Takibinde 
5. ayda lenf nodlarında tekrar büyüme saptandı ve B semptomları ortaya 
çıktı. 17p delesyonu (-) olan hastaya 4.4.2015’de İbrutinib 420 mg/gün 
başlandı. Tedavinin ilk haftasında lenf nodlarında ve dalakta hızla küçül-
me oldu, B semptomları kayboldu. Ancak 20.4.2015’de 1 haftadır devam 
eden baş ağrısı, anlamsız konuşma şikayetiyle polikliniğe başvurdu. 
WBC:146770/mm3, Hb:10 g/dl, PLT:171000/mm3 bulundu, Kranial MR’da 
fronto-oksipital’de 19 mm subdural hematom ve sağ lateral ventrikülde 
kompresyon görülerek İbrutinib kesildi. Koagulasyon testlerinde anor-
mallik saptanmayan hastada başka kanama bulgusuna rastlanmadı. Daha 
önce bilinen hipertansiyon, anevrizma, antiagregan veya antikoagulan 
kullanım öyküsü yoktu. Direnaj sonrası kanamanın devam etmesi üzerine 
kraniotomiyle hematom boşaltıldı ve 2 Ünite Eritrosit, 5 Ünite Random 
Trombosit süspansiyonu (RTS) ve 2 Ünite TDP verildi. Kanama kontrolü 
sağlanan hasta taburcu edilerek poliklinik takibine alındı. Ağustos 2015’de 
lenf nodlarında tekrar büyüme, gece terlemesi yakınmaları başlayan hasta 
allojeneik nakil önerisini kabul etmedi. İdelalisib için onay alınamayan ve 
İbrutinib tedavisinden çok fayda gördüğünü belirten hastaya, doz modi-
fikasyonu yapılarak, İbrutinib 140 mg/gün tekrar başlandı ve tedavinin 
1. ayında hematolojik tam yanıt alınan olgu 19 ay sorunsuz izlendi. Mart 
2017’de derinleşen sitopenileri nedeniyle tedaviye ara verildi. 12.4.2017’de 
kontrol kemik iliği biyopsisinde %40 oranında CD 23 (-) lenfoid hücre infilt-
rasyonu saptandı. Tanıda CD23 (+)olan hastada Richter transformasyonu 
akla gelse de, akım sitometrisi CD 23 (-) KLL ile uyumlu bulundu. GCSF des-
teğiyle nötropeniden çıkan, sitopenileri düzelen hastaya tekrar 140 mg/
gün ibrutinib başlandı. Son kontrolünde WBC: 16280/mm3, Hb:13 g/dl ve 
PLT:108000/mm3 (Nötrofil:%78, Lenfosit:%12, Monosit:%9, Eozinofil:%1) 
bulunan hastanın bu dozda tedavisine devam edilmektedir.

Sonuç: Relaps/refrakter KLL olgularında yeni ve umut vaad eden 
ibrutinib’in yan etkileri arasında Grade 3-4 kanama riski %2-5 olmasına 
rağmen mortaliteye yol açabilmektedir ve nadiren risk grubunda olmayan 
genç olgularda da bildirilmektedir. Nedene yönelik az sayıda çalışmada, 
kanamaların trombositopeni ve erken dönem lenfositoz ile ilişkisi saptan-
mamış, glikoprotein VI aracılı trombosit agregasyon bozukluğu gösteril-
miştir. Ayrıca bazal Faktör VIII ve VWF düzeylerinin düşük olmasının kana-
ma riskini arttırdığı, bu nedenle tedaviye başlamadan önce bakılmasının 
faydalı olacağı yönünde görüşler vardır.

Genç KLL olgumuzda kanamayı kolaylaştıran risk faktörlerinin bulunma-
ması, kanama anında trombositopenisinin ve koagulasyon testlerinde 
bozukluk olmaması, İbrutinib’in kesilmesi, RTS-TDP desteğiyle kanama 
kontrolünün sağlanması, takibinde doz azaltılarak ibrutinib tedavisine 
yeniden başlanması ve sonrasında başka kanama problemi yaşanma-
ması, yan etki yönetimi ve kişiye özel tedavi yaklaşımına dikkat çekici bir 
örnektir.
Anahtar Kelimeler: KLL, İbrutinib, major kanamalar, subdural hematom
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Tablo 1. trombositopeni ve TSH ilişkisi
Trombosit Sayısı, /mm3 TSH µıu/mL, ortalama İlaç kullanımı, %

<50000 3,2 66 kullanmıyor,33 kullanıyor

50-100000 2,2 85 kullanmıyor,15 kullanıyor

100-150000 1,8 95 kullanmıyor,5 kullanıyor

Trombosit Sayısı % yaş ortalaması/yıl bilinen ilk gebelik 
%

doğum şekli %

<50000/mm3 0,8 32,5 50 50 NSD*,25 C/S**,25?

50-100000/mm3 6,1 29,9 40,7 30 NSD,53 C/S,13 ?

100-150000/mm3 92,9 29,4 28,7 30 NSD, 32 C/S, 17?

*NSD: Normal spontan doğum, **C/S: sezeryan doğum, ?: bilinmeyen

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-074 Referans Numarası: 235

HIV İNFEKSİYONU BAĞLANTILI HEMATOLOJİK  
NEOPLASTİK HASTALIKLAR
Rafiye Çiftçiler1, Mürüvvet Seda Aydın1, Müfide Okay1, Salih Aksu1, Haluk Demiroğlu1, 
Hakan Göker1, Osman İlhami Özcebe1, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu1,  
Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: HIV infeksiyonu, B hücre proliferasyonun düzenlenmesini boza-
rak ve EBV ya da HHV8 infeksiyonu gelişimine ek yatkınlık doğurarak 
agressif B-hücre kökenli hematolojik neoplastik hastalık gelişimi için bir 
risk faktörü teşkil etmektedir. Bu maligniteler arasında en sık görülenler 
Kaposi sarkomu (KS) ve HIV ilişkili Non-Hodgkin Lenfoma’dır. Yüksek viral 
yük ve düşük CD4 sayısı NHL gelişimi için risk faktörüdür. Antiretroviral 
tedavinin yaygın olarak kullanılmasıyla, HIV ilişkili B hücreli lenfoma insi-
dansı azalmıştır. HIV ilişkili lenfomalardan sorumlu mekanizmalar arasında 

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-073 Referans Numarası: 141

GEBELERDE TROMBOSİTOPENİ PREVALANSI VE ETİYOLOJİK 
SINIFLANDIRMASI; TEK MERKEZ DENEYİMİ
Itır Şirinoğlu Demiriz1, Betül Erişmiş1, Firuze Midi Kursat1, Hakan Kursat1,  
Fehmi Hindilerden1, Emre Osmanbaşoğlu1

1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Amaç: Gebelik boyunca trombositopeni (TP) görülme sıklığı %5 civarın-
da olup, yalnızca %1’inde trombosit sayısı 100000/mm3’ün altına iner. 
Etiyolojide sıklık sırasına göre; gestasyonel TP (%60-75), preeklampsi 
(PE), HELLP sendromu ilişkili TP (%21), immün trombositopenik purpura 
(ITP) (%3-10), ilaçlar, sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid antikor 
sendromu (APS), hipersplenizm, kalıtsal trombosit bozuklukları, kemik iliği 
hastalıkları, mikroanjiopatik hemolitik anemiler ve HIV ilişkili TP yer alır. Biz 
bu bildirimizde son 6 ayda polikliniğimize başvuran gebelerde TP etiyoloji 
ve tedavi yaklaşımımızı paylaşmak istedik.

Gereç ve yöntem: Farklı gebelik haftalarındaki trombositopenik 484 gebe 
kadın; yaş, parite, ek hastalık, ilaç-madde kullanımı, spontan abortus (SA) 
öyküsü, TSH değeri, tiroid ilaç kullanım durumu, düşük molekül ağırlıklı 
heparin (DMAH) ve asetilsalisilik asit kullanım durumu, maternal ve fetal 
anotomik patoloji varlığı ve bebek trombositopenisi varlığı açısından ret-
rospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 29,5 olan toplam 484 gebe tarandi. Toplam 13 
(%2,6) gebenin öncesinde bilinen esansiyel hipertansiyon ve 10 (%2) 
gebenin ise diyabetes mellitus tanısı vardı. Hiçbir gebenin bilinen sigara 
kullanım öyküsü yok iken yalnızca 1 gebenin eroin kullanımı mevcuttu. 
Öyküsünde SA olan toplam 51 (%10,5) gebe vardı. Bunlardan 33’ünün 
öyküsünde 1, 13’ünde 2, ve diğer 5’inde ise 3 ila 9 aralığında değişen SA 
öyküsü mevcuttu. TSH değeri belirlenebilen 298 gebenin ortalama TSH 
değeri 1,84µıu/mL idi. Bunlardan 9 (%3)’unun TSH değeri 0,1µıu/mL’nin 
altında iken, 219 (%73,4)’unun 0,1-2,5µıu/mL aralığında, 28 (%9,3)’inin 
2,5-2,9 µıu/mL ve 42 (%14)’sinin ise 3µıu/mL ve üzerinde idi. Doğum şekli 
belirlenebilen toplam 326 gebeden 149 (%45,7)’unun normal spontan 
doğum (NSD), 163 (%50)’ünün ise sezeryan ile dogum yaptığı saptandı. 
1 (%0,3) gebenin küretaj, 5 (%1,5) gebenin ise spontan abortus sonucu 
gebeliği son bulmuş ve 8 (%2,4) gebe ise halen gebelik sürecinde idi. 
Gebelik süresince 17(%3,5) gebe yalnızca DMAH, 6 (%1,2) gebe yalnızca 
asetilsalisilik asit ve 3(%0,6) gebe ise ikisini birden kullanmaktaydı. İki ilacı 
birden kullanan bir gebede APS, yalnızca asetilsalisilik asit kullanan bir 
gebede aktive protein C rezistansı, yalnızca DMAH kullanan bir gebede 
ise MTHFR gen mutasyonu olduğu biliniyordu. Trombositopenik gebele-
rin bebeklerindeki trombosit sayılarına baktığımızda toplam 78 bebeğin 
değerlerine ulaşılabildi. Bunlardan 5(%6,4)’inin trombosit sayısı 150000/
mm3’ün altında iken ortalama trombosit sayısı 118400/mm3 idi. Diğer 73 
(%93,5) bebeğin ise trombosit sayıları 150000/mm3’ün üzerinde saptandı.

Sonuç: Literatürle uyumlu olarak trombositopenilerin çoğunluğu hafif 
gestasyonel tarzda idi. Yalnızca 1 hasta steroid tedavisi alırken diğer tüm 
hastaların tedavisiz takip edildiği belirlendi. Maternal ölüm saptanmadi. 
Anahtar Kelimeler: Gebelik,trombositopeni
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T-helper lenfosit ve makrofajların kontrolsüz aktivasyonu ile inflamatuar 
sitokinlerin aşırı salınımı söz konusudur. Hastalığın asıl tedavisi hemato-
poetik kök hücre naklidir. Bildirimizde HLH tedavisi sürdürülürken BCG 
lenfadeniti gelişen iki hastamız sunulmaktadır.

Olgu 1: İki buçuk aylık erkek bebeğe HLH tanısı ile HLH 2004 protokolü 
başlandı. Genetik tetkikinde UNC 13D homozigot bulundu.Tedavinin 6. 
ayında sol koltuk altında 2x3 cm büyüklüğünde lenfadenopati fark edildi. 
Çıkarılan kitlenin patolojisi nekrozlu granülomatöz lenfadenit olarak rapor 
edildi. Tüberküloz PCR negatif bulundu. Biyopsi materyalinde mikobakteri 
üremedi ve üç kez alınan açlık mide sıvısında aside dirençli bakteri görül-
medi. Tedavisine izoniazid ve rifampisin eklendi. İkili antitüberküloz teda-
visi altı ay sürdürülen hastaya aile dışı vericiden kök hücre nakli yapıldı. 
Nakil sonrasında BCG lenfadeniti nüksü ya da disseminasyonu gözlenme-
di. Hasta kasım 2016’dan bu yana sorunsuz izlenmektedir.

Olgu 2: Üç aylık erkek bebeğe HLH tanısı ile HLH 2004 protokolü başlandı. 
Genetik tetkikinde UNC 13D bileşik heterozigot bulundu. Tedavinin 5. 
ayında sol koltuk altında 2x2 cm büyüklüğünde lenfadenopati fark edildi. 
Çıkarılan kitlenin patolojisi nekrozlu kısmen granülomatöz lenfadenit ve 
periadenit olarak rapor edildi. Tüberküloz PCR pozitif bulundu. Biyopsi 
materyalinde mikobakteri üremedi, üç kez alınan açlık mide sıvısında 
aside dirençli bakteri görülmedi. Tedavisine izoniazid ve rifampisin eklen-
di. Tam uyumlu verici kardeşinden kök hücre nakli yapıldı.Nakil öncesinde 
ikili antitüberküloz tedavisine klaritromisin eklenerek altı ay sürdürüldü. 
Sonrasında üç ay profilaksi amaçlı izoniazid verildi. Nakil sonrasında 
BCG lenfadeniti nüksü ya da disseminasyonu gözlenmedi. Hasta aralık 
2016’dan bu yana sorunsuz izlenmektedir.

Sonuç: Bacillus Calmette-Guérin(BCG) lenfadeniti ya da dissemine formu 
çeşitli immün yetmezlik durumlarında ve kök hücre naklinden sonra geli-
şebilmektedir. İki HLH olgusunda HLH 2004 protokolü uygulanırken BCG 
lenfadeniti geliştiği bildirilmiştir(Wali 2012). Literatürde UNC 13D mutas-
yonu bulunan HLH olgularında Bacillus Calmette-Guérin(BCG) lenfadeniti 
bildirilmemiştir. Aynı mutasyonu homozigot ve bileşik heterozigot olarak 
taşıyan iki hastada HLH tedavileri sırasında BCG lenfadeniti gelişmesi nadir 
bir tablo olarak sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ailesel hemofagositik lenfohistiositoz, BCG lenfadenit, hemato-
poetik kök hücre nakli

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-076 Referans Numarası: 398

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN 
HASTALARDA İLK BAŞVURU RDW DEĞERİ İLE  
MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Gürcan Dikme1, Nükhet Duran Pehlivanoğlu1, Hande Kızılocak1, Fatih Varol2,  
Sezgin Şahin3, Halit Çam2, Tiraje Celkan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Yüksek eritrosit dağılım genişliğinin (RDW) yoğun bakımda yatan 
hastalarda mortalite açısından olumsuz bir prognostik gösterge olduğunu 
ileri süren birçok çalışma mevcuttur. Çalışmamızın amacı çocukluk yaş 
grubunda yoğun bakım hastalarında RDW ile mortalite ilişkisini değerlen-
dirmek ve bunun klinik kullanımı açısından dikkat çekmektir.

Metod: Ocak-Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatan çocuk 
hastaların, yoğun bakıma yatışı sırasında ilk bakılan kan sayımlarındaki 
RDW değerleri ile hastaların mortaliteleri arasındaki ilişki geriye dönük 
olarak incelendi.

Sonuçlar: Çalışmaya 106 hasta alındı. Hastaların 57’si erkek (%54), 49’u 
kızdı (%46). Ortalama yaş 4.9 (± 4.8)’du. Hastaların 25’i (%24) kaybedilirken 
81 hasta (%76) taburcu edildi.

Tüm hastaların ortalama RDW’si %16,09 yüksekti (N: %11,5-14,5). 
Kaybedilen ve taburcu edilen hastaların ortalama RDW değerleri (sırası ile; 
17.79 ± 5.36, 15.59 ± 2.57) karşılaştırıldığında, ortalama RDW değeri kay-
bedilen hasta grubunda taburcu edilen hastalara göre istatistiksel anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p< 0,05). 

Tartışma: Yoğun bakım hastalarında RDW yüksekliğinin inflamasyon ve 
hipoksiye bağlı eritrosit yıkımı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. RDW 

uygunsuz somatik hipermutasyonlar ve T hücre immunitesinin kaybolma-
sı suçlanmaktadır.

Bu retrospektif çalışmada kliniğimizde izlenen HIV/AIDS ilişkili hema-
tolojik maligniteli olguların klinik bulguları ve seyirlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Merkezimizde HIV ilişkili hematolojik kanser ile takip 
edilen 5 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Retrospektif bakılan 5 hastadan; 53 yaşında erkek hasta karın 
ağrısı nedeni ile genel cerrahiye başvurmuş. Hastaya yapılan tetkiklerde 
lenfadenopati ve HIV pozitifliği saptanmış. Hacettepe üniversitesine 
yönlendirilen hastaya mantle hücreli lenfoma tanısı konuldu. Tanı anında 
kemik iliği tutulumu mevcut olan hastaya dönüşümlü R-CHOP, R-DHAP 
kemoterapi uygulandı. Nisan 2017 de çekilen PET-BT’de tutulum saptan-
madı. Haziran 2017’de yapılan kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucu 
normoselüler kemik iliği şeklinde raporlandı. Hasta otolog kemik iliği nakli 
planı ile taburcu edildi.

22 yaşında erkek hastanın 2 yıl önce HIV pozitifliği saptanmış. Hastaya 
antiretroviral tedavi başlanmış. İzleminde nöbet geçiren hasta üniversite 
hastanesine başvurmuş. Hastaya çekilen beyin MRG da 39x22 mm boyu-
tunda kitle görülmüş. Kitle biyopsisi yapılan hastanın patoloji sonucu 
diffüz büyük B hücreli lenfoma olarak raporlanmış. Hastaya tedavi amaçlı 
R-MPV kemoterapisi başlandı. Takibinde otolog kemik iliği nakli planlandı.

27 yaşında erkek hastanın 2015 yılının Ağustos ayında yapılan tetkikle-
rinde HIV ve HBsAg pozitifliği saptanmış. Hastaya antiretroviral tedavi 
başlanmış. Takibinde ateşi ve pansitopenisi olan hastaya kemik iliği 
aspirasyonu ve biyopsisi yapıldı. Mart 2016’da ALL tanısı konulan hastaya 
3 kür HYPERCVAD, 3 kür yüksek doz metotreksat ve ARA-C kemoterapisi 
verildi. Kasım 2016’da kontrol kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucu 
normoselüler olarak gelen hastanın takibinde Aralık 2016’da relaps oldu. 
Hastaya BFM 1A kemoterapisi başlandı. Mart 2017’de allojenik kemik iliği 
transplantasyonu yapıldı. İmmunsupresif tedavilerini alan hasta takipleri-
ne gelmek üzere taburcu edildi.

65 yaşında erkek hasta Kasım 2016’da bulantı, kusma, ateş şikayetleri ile 
enfeksiyon polikliniğine başvurmuş. Hastada HIV pozitifliği saptanmış. 
Hastaya bulantı kusma şikayeti nedeni ile endoskopi yapılmış. Pilor ve 
prepilorik antrumu kapsayan ülserden alınan biyopsinin patoloji sonucu 
diffüz büyük B hücreli lenfoma olarak saptanmış. Hastaya Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümü onayı sonrası kemoterapi başlandı. Hasta, 2. Kür 
R-EPOCH kemoterapisi sonrası septik şok gelişmesi nedeni ile yoğun bakı-
ma devir edildi. Takibinde MODS gelişen hasta exitus oldu.

HIV pozitifliği ile takip edilen 30 yaşında erkek hastaya evre 4 burkit 
lenfoma tanısı konuldu. 4. Kür kemoterapi aldıktan sonra genel durumu 
bozulan hasta yoğun bakıma devredildi. Genel durumu düzelmeyen hasta 
exitus oldu.

Sonuç: HIV ilişkili hematolojik maligniteli hastalara antiretroviral tedavi ile 
birlikte ilgili hastalığa özgül standart kemoterapi protokolleri uygulana-
bilir. Ancak hastalarda antiretroviral tedaviyle viral yük kontrol altına alı-
nabilse dahi kemoterapiye yanıt oranları diğer hastalara göre daha düşük 
seviyede olup hastalar kaybedilebilirler. Tanısal açıdan tüm hematolojik 
maliniteli hastalarda HIV tayini gerektiği gibi tüm HIV infeksiyonu geçiren 
hastalarda da özellikle klinik/ laboratuvar belirteçler varlığında altta yatan 
bir hematoloji malinite taraması yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: HIV, hematolojik neoplastik hastalık, lenfoma

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-075 Referans Numarası: 184

AİLESEL HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ TEDAVİSİ 
SÜRDÜRÜLEN İKİ HASTADA BACİLLUS CALMETTE-GUÉRİN 
LENFADENİTİ
Zafer Şalcıoğlu1, Gönül Aydoğan1, Ferhan Akıcı1, Ebru Yılmaz1,  
Tuba Nur Tahtakesen Güçer1, Rengin Şiraneci2, Arzu Akçay3, Gülyüz Öztürk3

1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği 
2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İnfeksiyon Kliniği 
3İstanbul Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Pediatrik Kit Merkezi

Giriş: Ailesel hemofagositik lenfohistiyositoz(HLH) nadir görülen oto-
zomal resesif kalıtılan fatal seyirli bir immün regülasyon bozukluğudur. 
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-078 Referans Numarası: 105

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİSLİ OLGU 
SERİLERİNDE TANI, TEDAVİ VE PROGNOZ
Merve Pamukçuoğlu1, Selin Merih Urlu1, Doğan Uncu2, Ozan Yazıcı2,  
Duygu Nurdan Avcı1, Eylem Genç1, Mehmet Ali Uçar1, Funda Ceren1, Simten Dağdaş1, 
Nurullah Zengin2, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği  
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği

Amaç: Langerhans hücreli histiyositozis (LHH) nadir görülen hastalıklardır. 
Dendiritik hücreler ve makrofajlardan derive olurlar. Sınıflama sistemine 
göre beş gruba ayrılır. Langerhans hücre ilişkili, kutanöz ve mukoku-
tanöz, malign histiositozis, Rosai-Dorfman hastalığı ve Hemofagositik 
Lenfohistiositozis ve Makrofaj Aktivating Sendrom (1). Bu çalışmada; 
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Medikal 
onkoloji kliniklerinde takip edilen LHH tanılı hastalardaki deneyimimizi 
sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(ANEAH) Hematoloji ve Onkoloji kliniklerinde yapılmış olan arşiv çalışması 
sonucu nadir hastalıklardan LHH tanısı olan 10 hasta olgu serisi olarak 
tekrar incelenmiştir.

Vaka serisi: On hastanın 7’si 30 yaşın altında, 3’ü 30 yaşın üstünde idi. 
Başvuru sırasında santral sinir sistemi (SSS) tutulumu olan 3 hasta, kemik 
tutulumu olan 6 hasta, Diyabetes Insupıtısı olan 2 hasta vardı. On hastanın 
2’sinde sadece tedavisiz izlem yapılır iken, 2 hastada sadece cerrahi tedavi, 
1 hastada steroid tedavisi, 1 hastada vınblastin tedavisi, 1 hastada 6-mer-
kaptopurın tedavisi, 1 hastada kladrabin tedavisi ve radyoterapi (RT), 2 
hastada sitozinarabınosid (ARA-C) tedavisi birinci basamak tedavi olarak 

yoğun bakımda yatan çocuk hastalarda olumsuz prognozu gösteren bir 
biyomarker olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: RDW, mortalite

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-077 Referans Numarası: 192

MULTİPL MYELOM HASTALARININ RETROSPEKTİF 
İNCELENMESİ VE SAĞKALIM ANALİZİ
Ayşegül Özdoğan Bircan1, Mahmut Bakır Koyuncu2, Aydan Akdeniz3, Mehmet Ali Uçar4, 
Anıl Tombak5, Eyüp Naci Tiftik5

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkarı Anabilim Dalı 
2Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları 
3Mersin Şehir Hastanesi, Hematoloji 
4Ankara Numune Hastanesi, Hematoloji 
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Multipl Myelom kemik iliğinde tek bir klondan köken alan malign plazma 
hücrelerinin habis bir hastalığıdır. Tüm hematolojik malignitelerin %10-
15’ini oluşturur. Bu retrospektif çalısmada Multipl Myelom hastalığının 
seyrinde ve tedaviye yanıtta etkili olabilecek prognostik faktörlerin ve 
bu faktörlerin sağkalım sürelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Ocak 2005 - Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Hematoloji kliniğinde Multipl Myelom tanısı ile izlenmiş olan 
hastaların kayıtlı dosyaları retrospektif olarak incelendi.

180 hastanın %55.6’sı erkek, %44.4’ü kadındı. Hastaların %53.3’ü 65 yaş 
altı, %46.7’si 65 yaş ve üzeri idi. Paraprotein tiplerine göre %45 IgG, %35 
IgA, %18.3 hafif zincir, %1.1 non-sekretuar myelom saptandı. Hastaların 
median sağkalım süresi 65 yaş altı ve üstünde ……., (ortalama 31.8 ay, 
p<0.001). Hemoglobin değeri ≥10 gr/dl olan hastalarda ortalama yaşam 
süresi; <10 gr/dl olanlara göre daha uzundu (38.5 ay, 23 ay) (p<0.001). 
Düzeltilmiş kalsiyum değeri ≥11.5 mg/dl olanlarda, normal olanlara göre 
ortalama yaşam süresi daha kısaydı (22.5 ay, 34 ay) (p=0.04). Kreatinin 
değeri <2mg/dl olanların, ≥2mg/dl olanlara göre ortalama yaşam süresi 
daha uzundu (35.5 ay, 38.5 ay) (p=0.003). Çok parametreli analiz sonucun-
da trombosit sayısının <140 000 μL olması en önemli prognostik faktör 
olarak bulundu ve bu hastaların 6.29 kat daha fazla rölatif riske sahip 
olduğu görüldü (p<0.001).

1.basamak tedavi VAD rejimi, talidomid bazlı rejim, bortezomib bazlı rejim 
ve diğer tedavi rejimlerinden oluşmaktaydı. Rejimler arası sağkalım sürele-
ri farklı idi (35.5 ay, 14 ay, 8 ay) (p=0.004). Bu fark VAD alan hasta sayısının 
çok fazla olmasına ve gruplar arasındaki yaş farkına bağlandı. 2.basamak 
tedavide talidomid bazlı rejim ve bortezomib bazlı rejim karşılaştırıldığın-
da sağkalım süreleri açısından anlamlı fark yoktu (p=0.771). 3.basamak 
tedavide bortezomib bazlı rejim ile diğer tedavi (DT-PACE,COEP,VRD,VTD) 
seçenekleri karşılaştırıldığında ise sağkalım açısından istatiksel olarak 
anlamlı fark vardı. (p=0.046). 4.basamak tedavide bortezomib bazlı rejim 
alan grupta median yaşam süresi daha uzundu, ancak bu fark sağkalım 
açısından istatiksel olarak anlamlı değildi (46.5 ay) (p=0.316). Hastaların 
%25.5’ine otolog kemik iliği transplantasyonu (OKIT) yapılmıştı. OKIT 
uygulanan grupta ortalama yaşam süresi, uygulanmayanlara göre daha 
uzundu (50 ay, 25.5 ay) (p<0.001). Myelomlu hastaların ölüm nedenleri 
arasında en fazla enfeksiyon yer almaktaydı (%54.5). 
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom, sağkalım
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azaltıldı, aralıklı steroid tedavisi kesildi, 16 yıldır aralıklı düşük doz steroid 
tedavisi izlenmektedir. 

Olgu 2: 8 aylık, kız, Inkomplet endokardiyal yastık defekti tanısı ile takip 
edilen,2 kez transfüze edilen hasta solukluk nedeniyle yönlendirilmiş. 
Anne-baba arasında akraba evliliği yoktu. Ağırlık 5200 gr. (3 p),boy 60 cm 
(<3p) olup soluk görünümde, karaciğer 3 cm ele geliyor, MKO da 3/6 sis-
tolik üfürüm mevcuttu.Hb:6,3 gr/dl, Htc %19.2, MCV: 95 fL, BK 17000/mm3, 
KK: 2X10⁶/mm3,plt 384000/mm3. Yaymasında eritrositler makrositer, anizo-
sitoz ve poikilositoz mevcuttu. Retikülosit <%1, biyokimyasal incelemeleri 
ve idrar tetkiki normal,Direkt Coombs negatif, vitamin B12 ve folik asit 
normal,G6PD normal, TORCH, EBV, Parvo B19 negatif, hemoglobin elektro-
forezi normal bulundu. Kemik iliği aspirasyonunda eritroid seride belirgin 
azalma, miyeloid serinin normal sınırlarda olduğu saptandı. Transfüze edi-
lerek izlenenhastanın izlemde eritrosit ihtiyacı geliştiği, MCV yüksekliğinin 
devam ettiği, kemik iliği aspirasyonlarında kemik iliğinin eritroid hipoplazi 
ile uyumlu olduğu görülmesi üzerine Diamond- Blackfan anemisi tanısı 
ile 2mg/kg/gün prednizolon başlandı. 1 yıl sonunda transfüzyon ihtiyacı 
olmayan hastanın steroid dozu yarıya düşüldü. 3 yıl takiplere gelmeyen 
hasta kontrole geldiğinde boy SDS -5,4 olduğu görüldü, kemik yaşı 6 ay ile 
uyumlu geldi. Steroid dozu azaltıldı.Endokrinoloji tarafından izleme alınan 
hastaya 7 yaşına geldiğinde GH eksikliği nedeni ile GH tedavisi başlandı. 
Izlemde 1 yılda 5,2 cm uzamış, yanıt sınırda olarak düşünülmüş. 10 yaşına 
geldiğinde tekrarlayan kanlı, mukuslu ishal şikayeti başladı. Bu ataklar sıra-
sında transfüzyon ihtiyacı oldu. Üç atak sonrası kolonoskopisi yapıldı. Tüm 
kolon boyunca yaygın ülserasyon saptanan hastada inflamatuar bağırsak 
hastalığı/ülseratif kolit tanısı ile salofalk 2x 500 mg başlandı, prednizolon 
0,5 mg/kg/gün devam edildi. Izlemde ishal atakları tekrarlamadı, transfüz-
yon ihtiyacı olmadı.

Sonuç: Diamond Blackfan anemisinde klinik spektrum çok değişken-
dir. Bazı hastalarda sadece anemi mevcutken bazı hastalarda yaygın 
konjenital anomaliler,endokrin komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu 
komplikasyonları hangi mekanizma ile geliştiği halen tam olarak bilinme-
mektedir. Endokrin komplikasyonların büyük kısmının steroid tedavisi ile 
ilişkili olduğu düşünülmesine rağmen hastamızda olduğu gibi erken yaşta 
ortaya çıkan GH eksikliklerinde endokrin bozukluklarında hastalığın bir 
komponenti olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diamond Blackfan anemisi, GH

 � Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç 
Farmakolojisi / Apopitoz

P-080 Referans Numarası: 45

KENE ISIRMASI SONRASI GELİŞEN, KIRIM KONGO 
KANAMALI ATEŞİ OLMAYAN PANSİTOPENİ VAKASI: 
HEMOFAGOSİTİK SENDROM
Erdal Bodakçı1, Hava Üsküdar Teke2, Döndü Üsküdar Cansu1, Hasan Öner3,  
İlknur Ak Sivrikoz3, Cengiz Korkmaz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Giriş: Hemofagositik sendrom, sitotoksik T-lenfositler ve natural killer hüc-
relerin fonksiyonlarında bozulma, makrofaj ve T-lenfositlerin aktivasyonu, 
proinflamatuvar sitokinlerin aşırı üretimi ile karakterize; ateş, hepatosp-
lenomegali ve sitopeninin ön planda olduğu bir durumdur. Burada kene 
ısırması sonrası ateş ve pansitopeni tablosu ile başvuran ve tetkiklerinde 
hemofagositik sendrom saptanan bir hasta sunularak kene ısırmasına 
bağlı nadir de olsa ortaya çıkabilecek hemofagositik sendroma dikkat 
çekilmeye çalışılmıştır. OLGU:43 yaşında çitfçilikle uğraşan kadın hastanın 
1,5 ay önce bahçede sol bacağını kene ısırması sonrası acil serviste kene 
çıkarılmış. O dönem yapılan tetkikleri normal saptanmış. 10 gün sonra 
hastanın ateş, üşüme, titreme şikayetleri başlamış. Ateşi düşmeyen hasta 
üniversitemiz enfeksiyon hastalıklarına başvurmuş. İlk başvurudaki tetkik-
lerinde Hb:9,6 gr/dl, lökosit 2300, nötrofil 1800, trombosit sayısı 45 000, 
protrombin zamanı 16 sn, INR 1.6, fibrinojen 74 mg/dl, kreatinin 0.6 mg/
dl, AST 106, ALT 91, LDH 764 saptanmış. Ateş etyolojisi nedeniyle istenen 
viral markerlardan HBV, HCV, HIV, CMV, EBV, Parvovirüs serolojileri negatif 
gelmiş. Kan periferik yaymasında blast, atipik hücre ve fragmante hücre 
saptanmamış. Kene ısırması öyküsü olduğundan kırım Kongo kanamalı 
ateşi açısından bakılan seroloji negatif saptanmış. Ferritin değeri: 4578 
(30-150) ve trigliserid 421 (0-200) saptanması üzerine hemaofagositik 

verildi. ARA-C tedavisi alan hastalardan birine eş zamanlı RT de verildi. Yedi 
hasta halen yaşamakta iken, 2 hasta ilerleyici hastalık nedeni ile, 1 hasta 
enfeksiyon nedeni kaybedildi.

Tartışma: Histiosit hücreleri ile ilgili hastalıklar 100’den fazla hastalık 
içeren, 5 ana gruba ayrılmıştır. L- grubu yani Langerhans hücre grubu en 
sık görülen gruptur. LHH çocuk ve erişkinde kendiliğinden iyileşen lezyon-
dan, hayatı tehdit edici yaygın hastalığa kadar değişken seyir gösterebilir. 
Organ tutulumları dikkate alındığında kemik tutulumu 80%, cilt tutulumu 
33%, hipofiz tutulumu 25%, karaciğer, dalak, hematopoetik sistem veya 
akciğer tutulumu 15%, lenf nodu tutulumu 5-10%, hipofiz bezi dışında 
diğer SSS tutulumu 2-4% oranında görülür (1).

Tedavi planı hastanın klinik şikayetlerine ve kitlenin bası bulgularına göre 
belirlenir. Hastalar tedavisiz izlemle takip edilebildiği gibi, acil tedavi 
başlanacak kadar hızlı ve kötü seyirli prognoza sahip olabilirler. LHH için 
önerilen tedavi seçenekleri arasında: kemik lezyonları için cerrahi, metilp-
rednizolon injeksiyonu veya radyoterapi, akciğer lezyonları için sigaranın 
bırakılması, cilt lezyonları için topikal kortikosteroidler önerilmekte iken, 
sistemik tedavi önerileri arasında vinblastin, prednisone, eğer nüks olursa 
2-klorodeoxadenosine ve ARA-C tedavileri yer alır. Hematopoetik kök 
hücre nakli diğer bir tedavi seçeneğidir ve yeni tedavi hedefleri arasında 
BRAF V 600 ve KIR 2DL4 (CD158d) (Killer cell immunoglobulin like resep-
tör) mutasyonları da vardır (2,3).

Yaygın tutulumda ve SSS tutulumu olan hastalarda erken, etkin ve sis-
temik tedavi şart mıdır? SSS tutulumu nadir görülmekle beraber kötü 
prognozla ilişkili midir? Değişken klinik seyir tümörün doğası gereği midir 
yoksa, az ve etkin olmayan ve zamanında verilmeyen tedaviler prognozu 
olumsuz mu etkilemektedir? Sadece lokal uygulanan tedaviler başarılı 
mıdır? gibi sorulara cevap bulmak amacıyla daha büyük hasta serileri ile 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Emile JF, Abla O, Fraitag S, et al. Revisedclassification of histiocytosesandneop-
lasms of themacrophage-dendriticcelllineages.Blood. 2016 Jun 2;127(22):2672-81.

2. Hegemann MV, Schreml S. MultisystemicLangerhanscellhistiocytosis in an adult. 
JAAD Case Rep. 2017 Mar 27;3(2):162-164.

3. Takei Y, Ueshima C, Kataoka TR et al..Killercellimmunoglobulin-likereceptor 2DL4 
is expressed in andsuppressesthecellgrowth of Langerhanscellhistiocytosis.
Oncotarget. 2017 Jun 6;8(23):36964-36972. 

Anahtar Kelimeler: Histiositozis, Langerhans Hücre

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-079 Referans Numarası: 581

DİAMOND BLACKFAN ANEMİLİ İKİ OLGU SUNUMU
Eda Ataseven1, Zuhal Siviş1, Barış Malbora1, Burçak Tatlı Güneş1, Meral Türker1,  
Berna Atabay1

1TCSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diamond Blackfan anemisi süt çocukluğu döneminde görülen nadir bir 
konjenital anemidir. En sık RPS19 geninde haployetersizlik sonucunda 
disfonksiyonel ribozomal proteinler nedeni ile olmaktadır. Son yıllarda 
farklı genlerde tanımlanmıştır. Eritroid yetmezlik, konjenital anomaliler 
ve kansere yatkınlıkla giden klinik, genetik olarak heterojen bir hastalıktır. 
Endokrin komplikasyonlar olguların yarısında görülebilmektedir.

Olgu 1: 2 aylık,erkek, solukluk ile başvurdu. Özgeçmişinden 36 haftalık 
1800 g doğduğu, premature ve fetomaternal kanama ile yenidoğan 
döneminde dört kez transfüze edildiği,sonrasında 2 kez daha transfüze 
öğrenildi. Anne-baba arasında akraba evliliği, ailede sistemik hastalık 
öyküsü yoktu. Ağırlık 4100 gr. (10 p),boy 53 cm (3- 10p),soluk görünümde, 
hipospadias dışında patolojik bulgusu yoktu. Hb:5,2 gr/dl, Htc %14.2, 
MCV: 83 fL, BK 19500/mm3, KK: 1,8X10⁶/mm3, plt 195000/mm3. Periferik 
yaymasında %72 lenfosit, %28 nötrofil saptandı. Eritrositler makrositer, 
anizositoz ve poikilositoz mevcuttu. Retikülosit %0, rutin biyokimyasal 
incelemeleri ve idrar tetkiki normal,Direkt Coombs negatif, vitamin B12 
ve folik asit normal,G6PD normal, EBV, Parvo B19 negatif, hemoglobin 
elektroforezi normal bulundu. Kemik iliğiaspirasyonunda normobiast 
belirgin azalma gözlenirken miyeloid serinin normal saptandı. Olgu 
Diamond- Blackfan anemisi olarak değerlendirildi. 2mg/kg/günprednizo-
lon başlandı, İzlemde transfüzyon ihtiyacı kalmayan hastanın steroid dozu 



93

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-081 Referans Numarası: 255

OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE 
TRANSPLANTASYONU SONRASI İKİNCİ KANSER  
SIKLIĞI VE TİPİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Dilara Tekin1, Gizem Dağcı1, İpek Yönal2, Melih Aktan2, Meliha Nalçacı2, Deniz Sargın3, 
Sevgi Kalayoğlu Beşışık2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
3Medipol Mega Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

Giriş-Amaç: Yüksek doz kemoterapiyi izleyerek hematopoetik kök hücre 
transplantasyonu (HKHT) özellikle hematolojik kanserlerde olmak üzere 
yaygın kullanım alanı olan bir tedavi şeklidir. Giderek artan destek tedavi 
kalitesi ve merkez deneyimi ile transplant sonrası sağ kalım süresi uzamak-
ta, bunun beklenen bir neticesi olarak da geç dönem komplikasyonlarla 
karşılaşma oranı artmaktadır. Transplant sonrası önemli komplikasyon-
lardan biri ikincil kanser gelişimidir. Gerçekten; transplant sonrası uzun 
dönemde sağ kalanlarda, toplum geneline göre ikinci kanser gelişme riski 
3.3 kat daha fazladır. İkinci kanser olarak hematolojik kanser gelişmesi 
median 2.5 yıl sonra bildirilmiş iken solid tümör gelişimi daha uzun sürede 
olmaktadır.

Burada, otolog HKHT uygulanmış hasta grubunda ikinci kanser gelişimi 
sıklığı ve kanser tipi belirlenmesini hedeflediğimiz tek merkez olarak 
deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: HKHT öncesi tanı ve tedavilerinin dış merkez ve/
veya kurum içi tamamlanmış pre-transplant sağlık tarama incelemeleri 
sonrası tersine izolasyon kurallarının uygulandığı, kuruma ait anti-mikro-
biyal koruma ve transfüzyon programı doğrultusunda 1996-2016 yılları 
arasında hematolojik kanser nedeniyle otolog HKHT yapılmış olan 247 
hasta verileri geriye dönük poliklinik izlem notları kapsamında değer-
lendirildi. Transplant sonrası 1. yılına ulaşan hastalarda sağlık taraması 
özellikle hazırlama rejimi (HR) toksisitesi yönünde göz, kalp, akciğer işlevi 
ve infeksiyonlara karşı aşılama programı şeklinde gerçekleştirilmişti. İkinci 
kanser taraması ise hasta yakınması olması halinde yapılmıştı.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen hastaların çoğunlu erkekti(E:K; 157:95). 
Hastaların biri hariç hepsine kan kök hücre kaynağı olarak çevre kanı kul-
lanılmıştı. Transplant endikasyonu hastalık en sık multipl miyelom (MM) 
(n= 132) olmak üzere diğer hastalıklar sıklık sırasına göre Hodgkin dışı 
lenfoma (n=59), Hodgkin lenfoma (n=39), akut miyeloid lösemi (n=7), akut 
lenfoblastik lösemi/lenfoma (n=4), kronik miyeloid lösemi (n=4), POEMS 
(n=1) ve Waldenstrom makroglobulinemisi (n=1) idi. Transplant öncesi 
tedavi sıklıkla 2 basamak olup; MM’li hastalarda bortezomib temelli, lenfo-
malı hastalarda sisplatin temelli kombinasyon kemoterapileri kullanılmıştı. 
HR, lösemili hastalarda busulfan ve siklofosfamidden oluşurken; MM’li 
hastalarda yüksek doz melfalan, lenfomalı hastalarda ekseriyetle etoposit, 
yüksek doz sitozin arabinozid, melfalan karmustin kombinasyonu ve daha 
nadir olarak busulfan içerikliydi. Çalışma süresi aralığında 247 hastanın 
30’unun izlem dışı vefat ettiği öğrenilmişti. Geri kalan 217 hastanın 4’ünde 
(%1.84) ikinci kanser geliştiği saptandı. Olgu1. 33y K. KML kronik fazda 
etoposid, siklofosfamid idarubisin içeren HR sonrası kronik fazda imatinib, 
izleyerek nilotinib tedavisi altında moleküler yanıtlı iken transplant sonrası 
11. yılda over kanseri tanısı aldı. Olgu 2. 48, E. MM tanısı ile transplant 
sonrası 3. yılında renal hücreli karsinom tanısı aldı. Olgu 3. 47y, K. MM 
tanısı ile transplant sonrası 2. yılda oral kavite skuamoz hücreli karsinomu 
tanısı aldı. Olgu 4. 51 y, E MM, transplant sonrası 3.yılda mesane tümörü 
ve feokromositoma tanısı aldı

Sonuç: HKHT sonrası ikinci kanser gelişimini etkileyen faktörler ileri yaş 
(>35), HKHT sonrası geç dönem, önceden alkile edici ajan ve topoizome-
raz II inhibitörü kullanılmış olması, yüksek doz pre transplant radyoterapi 
olarak bildirilmektedir. Olgularımızda risk faktörlerinin hepsi bulunmakla 
birlikte son hastada yoğun sigara içicilik ek risk faktörü de oluşturmakta 
idi. Çalışmamıza tüm HKHT hastaları dahil edilmiştir. Sonuç olarak otolog 
HKHT kararı öncesi faydalanım ve zarar dengesi kurulmalı; hastanın hema-
tolojik malignite dışı yandaş hastalıkları, alışkanlıkları, hastalığı ile ilişkili 
gördüğü tedavi tipleri ve transplant sonrası komplikasyon riski dikkate 
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hematopoetik kök hücre nakli, otolog nakil,sekonder maligni-
te, uzun dönem komplikasyonlar

sendrom tanısıyla hasta devir alındı. Kemik iliği aspirasyonda hemofago-
sitik hücre görüldü (şekil 1). Hastada artrit, artralji, boğaz ağrısı, ateş sıra-
sında döküntü yoktu. Lyme, Brusella, Tularemi, ANA, ANCA, RF, anti CCP, 
C3,C4 ve Quantiferon testleri negatif saptandı. Hemofagositik sendrom 
tanısıyla metilprednizolon 1 gr/gün (3 gün), intravenöz immünglobulin 
400 mg/kg /5 gün başlandı. Ateşi gerileyen oral alımı düzelen hastanın Hb 
ve lökosit değerleri yükselmeye başladı. Yatışında ateş etyolojisi nedeniyle 
çekilen ultrasonografide karaciğer 20 cm, dalakta çok sayıda hipoekoik 
lezyon olması üzerine lenfoma ekartasyonu için batın tomografisi çekildi. 
Tomografide de sadece dalakta çok sayıda hipoekoik lezyon olması üze-
rine PET CT çekildi. PET CT’de dalakta çok sayıda hipermetabolik odaklar 
izlendi (SUV Max: 4.9) (şekil 2). Odakların diffüz ve çok sayıda olması babe-
siyozisin dalaktaki FDG tutulumuna benzediği söylendi. Babesiyozis için 
bakılan seroloji negatif saptandı. Giemsa ile boyanan periferik yaymasıda 
normal idi. Erişkin Still hastalığı ve malignite bulguları olmayan hasta-
da kene ısırmasına bağlı sekonder hemofagositik sendrom düşünüldü. 
Babesiozis için seroloji göstrilemese de hastaya kene ısırması gözüne alı-
narak doksisiklin de başlandı. Takiplerinde metilprednizolon azaltılarak 3. 
ayın sonunda kesildi. Hb:12.8 gr/dl, BK: 12000, PLT:241000, ferritin: 528 ve 
fibrinojen:220 idi. Hasta son 3 aydır tedavisiz takip edilmektedir. Tartışma: 
Hemofagositk sendrom pansitopeni ve ateş nedenleri içinde yer alan 
nadir görülen bir durumdur. Uzamış ateş ve hepatosplenomegali major 
bulgulardır. Hastamızın öyküsünde kene ısırması olması nedeniyle akla 
ilk gelen pansitopeni nedeni Kırım Kongo kanamalı ateşi olsa da kanama 
bulgusu olmayan, bulguları daha geç başlayan hastalarda hemofagositik 
sendrom da akla gelmeli ve uygun hastalarda kemik iliği aspirasyon biyop-
sisi de yapılmalı ve serolojik tetkiklerle desteklenemese de hastalarda 
kene ile bulaşabilen diğer nedenler için PET/CT’yi içeren görüntüleme 
tetkikleri de kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemofagositik sendrom, kene, pansitopeni
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Olgu: 46 yaşında kadın hasta MVR nedeni ile 2 defa operasyon öyküsü 
mevcuttu. Yaklaşık 20 yıldır warfarin tedavisi ile takipli olan hasta kont-
rollerini iyi takibeden ve warfarin kullanım kurallarına dikkat eden biriydi. 
Son 6 aydır olan düzensiz adet kanamaları olan hastanın son 3 ayda vajinal 
kanaması sürekli bir hal almış. Araya giren yeni ilac kullanım öyküsü olma-
yan hasta kadın doğum kliniğinden (KDH) konsülte edildi. KDH vajinal 
kanama açısından morfolojık yada hormonal bir patoloji tesbit etmedi. 
Hastanın INR değeri 10 idi. Hastanın hikayesinden son 2 ayda warfarin 
tedavisini kesmiş olduğu ve kulanmadığı öğrenildi. Dış merkezde 1 defa iv 
K vitamin uygulanma sonrası anaflaktik şoka girip 3 gün yoğun bakımda 
kaldığı ve ailesinde ve kendisinde daha öncesinde kanama diatezi öyküsü 
olmadığı öğrenildi. INR değeri tekrarında da 10 sonuçlandı ve mixing testi 
yapıldı. Mixing testi ile düzelme saptandı. Faktör VII, (6%), FX (%7), F IX 
(%8) düzeyleri düşük saptandı. Vajinal kanama kontrolu için taze donmuş 
plazma replasmanı (TDP) kapak replasmanı olduğu için riskli bulunuldu 
ancak kanaması semptomatik anemiye sebep oldugundan 1 gun TDP 
replasmanı uygulandı. KDH konsülte edilerek progesteron replasman 
tedavisi başlandı. Anemi nedeni ile eritrosit replasman tedavisi aldı. Daha 
öncesinde vitamin K replasmanı sonrası anaflaksi öyküsü olduğundan bu 
tedaviden kaçınıldı. Hastanın anemnezinde warfarin tedavisine tam olarak 
uyduğu anlaşıldı. Hastanın son 5 yılda hiç yeşillik yemediği öğrenildi ve 
diyetisyenle konuşularak dietine yeşillik eklendi. Takiplerinde INR düzeyi 
3’e kadar geriledi. Vajinal kanaması kontrol altına alındı. Kalp damar cer-
rahisine danışılarak düşük molekül ağrılıklı heparin tedavisi başlanarak 
taburcu edildi. Poliklinik kontrolünde ınr:2,3 ve clexan tedavisi ile takip 
edilmektedir.

Tartışma: Warfarin tedavisi monitorisazyon, hasta işbirliği, diyet uyumu, 
ek ilaç kullanımı açısından dikkat gerektirmektedir. Bunlardan herhangi 
birinin uyumsuzluğunda yan etki olarak kanamalar görülebilir. Warfarin 
overdoz, süperwarfarin, ilaç etkileşimi bu nedenlerden bazılarıdır. Diyet 
tedavinin ana basamaklarındandır. Vakamızda olduğu gibi sıkı K vitamini 
diyetide akılda tutulması gereken bir nedendir. Warfarin tedavi kesilmesi 
sonrasında diyette K vitamini serbest bırakılmalıdır ve bu hastaya da 
anlatılmalıdır. Warfarin kullanan ve kanama komplikasyonu ile gelen bir 
vakada etyolojık değerlendirmede diyet sorgulanması da gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: K VİTAMİN EKSİKLİĞİ, WARFARİN OVER DOZ, WARFARİN VE DİET

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-083 Referans Numarası: 20

NADİR BİR VAKA: TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ ADENO KANSERDE 
PSEUDO- GAUCHER HÜCRELERİ
Tuba Bulduk1, Hava Üsküdar Teke1, Neslihan Andıç1, Eren Gündüz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Pseudo- Gaucher hücresi hematolojik bozukluklarda ve kronik 
mikobakteriel enfeksiyonlarda sıkça rastlanmakla birlikte bildiğimiz kada-
rıyla solid malignitelerde görüldüğüne dair sadece 1 vaka bildirilmiştir. 
Hematolojik bozukluklarda sıkça rastlanabilen ancak solid malignitelerde 
izlendiğine dair 1 vaka bildirilen pseudo- Gaucher hücrelerinin altta yatan 
bir solid maligniteyi işaret edebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Gereç ve yöntem:34 yaşında kadın hasta 1 aydır olan iştahsızlık,halsizlik, 
yaygın vücut ağrısı ve ekstremitelerde spontan morarma şikayeti ile baş-
vurdu. Öyküsünde sonuncusu başvurudan 6 yıl önce olmak üzere toplam-
da 3 kez geçirdiği ovarian kist operasyonu dışında özellik yoktu. Fizik mua-
yenede konjonktivada solukluk, sol submandibular 1-1,5 cm lenf nodu ve 
özellikle alt ekstremitelerde büyüğü 2 cm ekimoz saptandı. Laboratuvar 
incelemesinde Hb:4g/dL, MCV:98.1 fl, WBC:3.7x 109/ /L, plt:52x109/ 
/L, düzeltilmiş retikülosit indeksi:%4, LDH:679/U, bil:0,44/1,46, Kr:0,56, 
PTZ:15.8 sn (8-13.6), INR:1.37 (0.8-1.2) aPTT:27.2 (24-40), fibrinojen:156mg/
dL, Direkt Coombs (DC):neg, ADAMTS-13 aktivitesi:50.9(normal) saptandı. 
Yaygın damariçi pıhtılaşma (YDP) olarak değerlendirilen hastada etyolojiye 
yönelik tetkikleri planlandı. Malignite taramasına yönelik yapılan pozitron 
emisyon tomografisinde çok sayıda kemikte artmış aktivite tutulumu (SUV 
max:3,94) saptandı. Anemi ve trombositopenisi nedeniyle kemik iliği ince-
lemesi yapıldı. Kemik iliği aspirasyonunda çok sayıda bol ve gevşek stop-
lazmalı, eksantrik yerleşimli küçük nucleus içeren hücreler (Şekil 1) izlen-
miş olup pseudo- Gaucher hücresi olarak değerlendirildi. Hastanın enzim 
tayini için gönderilen β-Glukoserebrosidaz düzeyi 7,1µmol/l/h çıkması 
üzerine (cut-off 2,5) Gaucher hastalığı dışlandı. Kemik iliği biyopsisi “adeno 
ca metastazı” olarak raporlandı. Yapılan özefagus-mide-duodensokopide 

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-082 Referans Numarası: 195

WARFARİN KESİLMESİ SONRASINDA DİYET ALIŞKANLIĞINA 
BAĞLI İNATÇI K VİTAMİN EKSİKLİĞİ
Duygu Nurdan Avcı1, Selin Merih Urlu1, Eylem Emine Genç1, Merve Pamukçuoğlu1, 
Mehmet Ali Uçar1, Funda Ceran1, Mesude Falay1, Simten Dağdaş1, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemotolojı Kliniği

Giriş: Mitral kapak replasmanı (MVR)sonrasında tercih edilen antikoagü-
lan warfarindir. İlaç kullanımı esnasında etki kaybı oluşmaması için hasta-
lara K vitaminden fakir diyet almaları önerilir. Karaciğerde metabolize olan 
warfarinin metabolizması hastadan hastaya farklılık gösterir. Bir çok ilaçla 
etkileşime girmesi nedeniyle warfarin monitorisazyonu (INR) sık gereke-
bilmektedir. İlacın fazla dozda alınması, araya giren başka ilaç kullanımı 
ve diyet uyumsuzluğu gibi nedenlere bağlı komplikasyonlar görülebilir. 
MVR nedeni ile warfarin tedavisi altındaki hastamızdaki vajinal kanama 
kontrolü deneyimizi paylaşmak istedik.
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basamak tedavi ile remisyon süresinin, yanıtsız hastalara göre istatistiksel 
anlamlı yüksek olduğu görüldü (sırasıyla 200±126 güne karşılık 113±101 
gün p=0.04) (Şekil 1). Ayrıca splenektomi öncesi birinci basamak tedavide 
IVIG verilen ve yanıtsız 11 hastanın sadece 5’inin (%45,5) splenektomiye 
yanıt verdiği, IVIG yanıtlı ve splenektomi yapılan 5 hastada ise başarı ora-
nının %100 olduğu görüldü.

Sonuç: Periferik kanda daha aktif ve büyük trombositlerin varlığına işaret 
eden MPV yüksekliği aynı zamanda kemik iliğinin yüksek dengeleme 
kapasitesinin ve birinci basamak tedavi yanıtının göstergesi olabilir. 
Splenektomi yanıtı önceki çalışmalarda genç yaş ile ilişkili bulunmuştur. 
Bizim çalışmamızda ise özellikle birinci basamak tedavi ile elde edilen 
remisyon süresi ve IVIG tedavisine yanıt alınması başarının öngörülmesin-
de etkili bulunmuştur. Bu bulguların desteklenmesi için iyi dizayn edilmiş 
ileriye dönük ve geniş çalışmalara ihtiyacı vardır.
Anahtar Kelimeler: İTP, PRİMER TEDAVİ, SPLENEKTOMİ, TEDAVİ CEVABI

Tablo 1. İTP’li hastalarda birinci sıra tedavi yanıtı ile ilişkili faktörler
Yanıtsız olgular (n=24) Yanıtlı olgular(n=41) p değeri

Yaş 45±17 45±17 0,9

Trombosit sayısı 16583±1360 16820±1600 0,9

MPV 8,8±1,4 10±1,4 0,002

Tablo 2. İTP’li hastalarda splenektomi yanıtı ile ilişkili faktörler
Yanıtsız olgular (n=8) Yanıtlı olgular (n=21) p değeri

Yaş 46±21 44±21 Ns

Trombosit sayısı 22222±19227 14250±7949 Ns

MPV 9,7±0,97 9,5±1,85 Ns

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-085 Referans Numarası: 143

HEMATOLOJİK NEOPLAZİLERDE PEGİLE-İNTERFERON 
KULLANIMI
Adile Begüm Bahçecioğlu1, Yahya Büyükaşık1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İnterferon (IFN-α) ilk basamak tedavinin başarısız olduğu durumlarda ya 
da ilk basamak tedavi olarak hematolojik neoplastik hastalıklarda sıklıkla 
kullanılır. IFN-α anlamlı aktivite göstermekle birlikte, yan etki profili ve 
uygulaması zor dozlam şeması nedeniyle tedavi bırakma oranlarının yük-
sek oluşu tedavinin dezavantajlarıdır. Pegile (PEG) IFN-α 40 Kda dallı zincir-
li PEG polimerinin IFN-α’nın lizin zincirine kovalan bağlanması ile oluşturu-
lur. Bu modifikasyon ilacın yarı ömrünü uzatır, renal ekskresyonunu azaltır, 
kabul edilebilir toksisite, tolerabilite ve aktivite profili ortaya çıkartır.

PEG-IFN-α’un polisitemia vera (PV) ve esansiyel trombositoz (ET)’daki faz 2 
çalışmalarının hastalardaki moleküler yanıtları umut verici niteliktedir. PV 
ve ET’de hidroksiüre ve PEG-IFN-α’yı birinci basamak sitoredüktif tedavi 
olarak kıyaslayan faz 3 çalışamalar süregelmektedir. Bu çalışmaların yanısı-
ra diğer hematolojik neoplazmlarda PEG-IFN-α ile ilgili tecrübeler sınırlıdır.

Bu çalışmada farklı hematolojik neoplazmlarda PEG-IFN-α kullanımı, teda-
vide kalma süreleri yanıt durumları ve toksisite durumları araştırılmıştır. 
PEG-IFN-α kullanılmış olan 12 polisitemia vera, 6 esansiyel trombositoz, 
2 KML, 1 primer miyelofibrozis, 3 sistemik mastositoz, 1 hipereozinofilik 
sendrom, 4 erdheim-chester hastalığı, 1 lenfomatoid granülomatozis 

“midede diffuz mukozal ödem+ hiperemi, çok sayıda submukozal hemo-
raji odakları” saptandı. Mide korpusundan alınan biyopsi sonucu “taşlı 
yüzük hücreli karsinom infiltrasyonu odakları içeren mide mukozaları, 
vasküler tutulum mevcut, Cerb b2 +2 pozitif” şeklinde raporlandı. Hasta 
YDP’ye bağlı aktif gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle exitus oldu.

Tartışma: Pseudo-Gaucher hücreleri MM,KML,HL, talasemi, MDS, ALL, 
NHL, orak hücreli anemi, PRV, kronik ITP gibi hematolojik bozukluklarda ve 
kronik mikobakteriel enfeksiyonlarda sıkça rastlanmakla birlikte bildiğimiz 
kadarıyla solid malignitelerde görüldüğüne dair sadece 1 vaka bildirilmiş-
tir. Pseudo-Gaucher hücrelerinin izlendiği hastalıklarda glukoserebrosidaz 
enzim eksikliği mevcut değildir ancak fagosite edilen hücrelerden açığa 
çıkan yoğun lipid içeriğiyle kaplanan makrofajlar bu görünüme neden 
olurlar. Hematologlar Pseudo-Gaucher hücrelerinin solid malignitelerde 
de karşımıza çıkabileceğini akılda bulundurmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pseudo- Gaucher, solid malignite, adeno ca

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-084 Referans Numarası: 130

İTP’Lİ HASTALARDA TEDAVİ CEVABI ÜZERİNE ETKİLİ 
FAKTÖRLER: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
Turhan Köksal1, Mustafa Yılmaz2

1Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: İmmun trombositopeni (İTP), trombositlerde yıkım artışı 
ve bozulmuş yapım ile karakterize, hastalarda asemptomatikten hayatı 
tehtid edici kanamaya kadar değişen klinik görünüme neden olabilen 
otoimmun edinsel bir hastalıktır. Tedavide ilk basamakta steroid ve/veya 
IVIG, ikinci basamakta splenektomi ve splenektomi yapılamayan yada 
yanıtsız olan hastalarda da rituksimab veya trombopoez uyarıcı ilaçlar 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tek merkezde takip edilen, birinci ve ikinci 
basamak tedaviler uygulanan hastalarda, tedavi cevabı üzerine etkili fak-
törlerin geriye dönük incelenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2008-2011 yılları arasında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji polikliniğinde takip edilen 
İTP’li, birinci basamak tedavi verilen (1mg/kg/gün metilprednizolon ve/
veya 1gr/kg/gün IVIG 2 gün) 65 hasta ile laparoskopik splenektomi yapılan 
28 hasta dahil edilmiştir. Hastalarda kanama yokluğunda, 7 günden uzun 
aralarla iki ayrı ölçümde trombosit sayısının başlangıç değerinin iki katın-
dan fazla artması ve ≥ 30 000/mm3 olması yanıt olarak tanımlanmıştır. 
Hastalar yaş, tanıdaki trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi (MPV) 
açısından kıyaslanmıştır.

Bulgular: Birinci basamak tedavi verilen 65 hastanın 41’inde (%63,07) 
yanıt alındığı görüldü. Yanıt alınan 41 hastanın yaş ortalaması ve trom-
bosit sayısı yanıt alınamayan hastalardan istatistiksel açıdan farklı değildi. 
MPV değeri ise birinci basamak tedaviye yanıt veren hastalarda istatistiksel 
açıdan anlamlı yüksek bulundu (tablo 1). Splenektomi yapılan 28 hastanın 
ise 21’inde (%75) yanıt elde edilmişti. Bu hastalar yaş, trombosit sayısı ve 
MPV açısından yanıtsız hastalardan istatistiksel açıdan farklı değildi (tablo 
2). Birinci basamak sonrası yanıt alınan fakat relaps nedeniyle splenektomi 
yapılan hastaların değerlendirilmesinde ise yanıt alınan hastalarda, birinci 
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Tablo 1. PV, ET, KML, PMF hastalarının PEG-IFN-α tedavi özellikleri

PV (n:12) ET (n:6) KML (n:2) PMF(n:1)

PEG-IFN-α 
endikasyonları 
(n) (%)

HU/IFN direnci(6) 
İntolerans/toksisite:6

HU/anegralid direnci(3) 
İntolerans/toksisite(3)

Tirozin kinaz 
inhibitörüne 
suboptimal 

yanıt(1) 
Yanıtsızlık(1)

HU intoleransı(1)

PEG-IFN-
αkullanma 
süreleri,medyan 
ay (aralık)

15.9 (1-69.6) 21.5 (3-61.1) 31.5 (11.07-
52.1)

16.6

PEG-IFN-α’ya 
verilen en iyi yanıt 
durumu(n) (%)

Tam yanıt(5) (%41.7) 
Kısmiyanıt(6) (%50) 
Yanıtsızlık(1) (%8.3)

Tam yanıt(5) (83,3) 
Yanıtsızlık(1) (%16,7)

Major 
moleküler 

yanıt(1) 
Hematolojik 

yanıt(1)

Kısmi yanıt

PEG-IFN-α’ya 
verilen en iyi 
yanıta kadar 
geçen süre 
medyan ay(aralık)

4.1 (0.5-21) 7.3 (5.1-12.8) 2.3 8.1

PEG-IFN-α kesilme 
nedeni(n)

Yanıtsızlık (1) Toksisite 
(6) (%50) Kalıcı 

remisyon (1)

Yanıtsızlık (2) Kalıcı 
remisyon (2)

Kalıcı 
remisyon (1)

-

Toksisite Saç dökülmesi(1) 
Nefropati (2) 

Miyelosupresyon (1) 
Cilt döküntüsü (1) Grip 

benzeri semptom(1)

Otoimmun tiroidit (1) 
Otoimmun hepatit (1)

yok yok

Tablo 2. SM, HES, ECH, LYG hastalarının PEG-IFN-α tedavi özellikleri
SM HES ECH LYG

PEG-IFN-α endikasyonları(n) Birinci 
basamak(3)

Yanıtsızlık(1) Yanıtsızlık(1) Birinci 
basamak (3)

Birinci 
basamak(1)

PEG-IFN-α kullanma süreleri, 
medyan ay (aralık)

12,1 (9.3-14.8) 15 6.6 (2.53-28.6) 13.3

PEG-IFN-α’ya verilen en iyi 
yanıt durumu(n)

Klinik 
iyileşme(3)

Kısmi yanıt (1) Stabil hastalık (2) 
Kısmi yanıt (1) 
Yanıtsızlık (1)

Kısmi yanıt(1)

PEG-IFN-α’ya verilen en iyi 
yanıta kadar geçen süre 
medyan ay(aralık)

2 (1-3) 13.3 2.3 12

PEG-IFN-α kesilme nedeni(n) Kalıcı iyileşme 
(2)

Kalıcı remisyon 
(1)

Yanıtsızlık(1) Kalıcı remisyon 
(1)

Toksisite yok yok yok yok

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
P-086	 Referans	Numarası:	4

MEMBRANOPROLİFERATİF NEFRİT ZEMİNİNDE NEFROTİK 
SENDROM İLE PREZENTE OLAN ESANSİYEL TROMBOSİTOZ: 
OLGU SUNUMU
Fehmi Hindilerden1, Betül Yıldırım2, Selda Çelik2, Mürvet Yılmaz2, Süheyla Apaydın3

1Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 
3Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Giriş: Kronik miyeloproliferatif hastalık (KMPH) seyrinde glomerülopati 
gelişmesi bir geç dönem komplikasyonudur. KMPH seyrinde salgılanan 
büyüme faktörleri PDGF ve TGF-β sırasıyla mezangiyal hücre proliferasyo-
nu, mezangiyal matriks sentezini indükleyerek ve mezangiyal hücrelerden 
kollajen ve fibronektin salgılatarak KMPH-ilintili glomerülopati gelişme-
sine neden olduğu düşünülmektedir. KMPH erken dönemde gloreüler 
hastalık nadir gözlenmektedir.

hastasının bilgilerine hasta dosyaları ve hastane elektronik kayıt sistemin-
den ulaşılmıştır.

30 hastanın 12’sinde (%40) PEG-IFN-α’ya geçiş nedeni önceki tedavi-
lere direnç, 10’unda (%33,3) önceki tedavilerle toksisite görülmesiydi. 
Hastaların 8’inde (%26,7) ise, ilk basamak tedavi olarak PEG-IFN-α veril-
diği görüldü. PV hastalarında %41.6’sında tam yanıt elde edilirken, has-
taların %50’sinde kısmi yanıt elde edildiği, ET hastalarındahastalarının 
%83,3’ünde tam yanıt gözlenirken, %16,7’sinde yanıtsızlık olduğu gözlen-
di. Sistemik mastositoz tanılı 3 hastaya da birinci basamak tedavi olarak 
PEG-IFN-α başlandığı ve hesinde klinik iyileşme olduğu, ECD tanılı 4 hasta-
da da PET ile yapılan kontrol görüntülemelerinde 2 hastada stabil hastalık, 
1’inde kısmi yanıt, 1’inde de yanıtsızlık olduğu görüldü. Hipereozinofilik 
sendrom hastasında ve lenfomatoid granülomatozis hastasında kısmi 
yanıt elde edildiği görüldü. Toplamda 30 hastadan 8’inde (%26,6) toksisite 
çıktığı ve 6’sının (%20) toksisite nedeniyle tedavisinin kesilmek zorunda 
kalındığı tespit edildi.

Sonuç olarak PEG-IFN-α etkin bir ilaç olmasına ve yarı ömrü uzatılmış 
olması nedeniyle haftada tek doz enjeksiyon imkanı sağlamasına rağmen, 
toksisite nedeniyle tedavinin kesilme oranları literatürde standart IFN-α ile 
belirtilen oranlara benzerdir.
Anahtar Kelimeler: Pegile interferon, miyeloproliferatif hastalıklar, Erdheim-
Chester Hastalığı, lenfomatoid granülomatozis
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alınan kan kültüründe fusarium mantarı üremesi saptandı. Vorikanazol 
tedavisi alan hastaya ek tedavi olarak ambisome başlandı. Giderek genel 
durumunun bozulması üzerine yoğun bakıma alındı. Gelişen solunum 
sıkıntısı nedeniyle ventilatörde takip edilmesi planlandı tüm destek teda-
vilerine rağmen genel durumu bozulan hasta kayıp edildi.

Tartışma: Yüzden fazla Fusarium türü saptanmasına rağmen, bunlardan 
çok azı insanlarda hastalık oluşturmaktadır. İnsanlarda infeksiyon etke-
ni olarak en sık saptanan türler: F. solani (olguların yaklaşık %50’si), F. 
oxysporum (olguların yaklaşık %20’si), F. verticillioidis (olguların yaklaşık 
%10’u) ve F. moniliforme (olguların yaklaşık %10’u)’dir. Ayrıca F. dimerum, 
F. proliferatum, F. chlamidosporum, F. sacchari, F. nygamai, F. napiforme, 
F. antophilum ve F. vasinfectum ile oluşan infeksiyonlar rapor edilmiştir. 
Fusarium türleri, damarsal yayılım gösterirler, tromboz ve doku yıkımına 
yol açarak invasif hastalık oluştururlar. Virülans faktörleri hümoral ve hüc-
resel bağışıklık sistemini baskılar Bağışıklığı baskılanmış konakta fuzariyoz 
gelişimi için en önemli hazırlayıcı faktörler; uzun süreli ve derin nötropeni 
ve/veya ciddi T hücre bağışıklık yetmezliğidir.

Genel olarak lokalize infeksiyonlu hastalar cerrahi debridmandan yarar 
sağlarken, yaygın infeksiyon varlığı sistemik antifungal ajan ve mümkünse 
immünoterapi kullanılmasını gerektirmektedir. Fungemi varlığında santral 
venöz kateterler çıkartılmalıdır. Fuzariyoz tedavisinde başlangıç antifungal 
terapi için seçilecek ajan, yüksek doz amfoterisin B (1-1.5 mg/kg/gün) veya 
lipid formülasyonlu amfoterisin B (en az 5 mg/kg/gün)’dir. Fuzariyoz teda-
visinde başarılı sonuç elde edilebilmesi için immün rekonstrüksiyonun 
sağlanması esastır. Bu nedenle mümkünse kullanılan immünosüpresif 
ilaç dozları azaltılmalı, granülosit ya da granülosit-makrofaj uyarıcı fak-
törler, granülosit uyarıcı faktör ile birlikte granülosit transfüzyonları ya da 
gamma interferon gibi ek immunoterapi tedavi rejimleri uygulanılmalıdır. 
Yaygın infeksiyonda mortalite oranları %60-80 arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: kemik iliği nakli, fuzarium

Olgu: 22 yaşında başka hastalık öyküsü olmayan nefrotik düzeyde pro-
teinüri (4.5 gram/gün) saptanması üzerine nefroloji kliniğine başvurmuş. 
Fizik muayenesinde 3+ pretibiyal ödem dışında özellik yoktu. Kan sayı-
mında lokosit: 10400/mm3, Hb:11.8 g/dL, trombosit: 1265000/ mm3; biyo-
kimyasal analizlerde kreatinin: 0,75 mg/dl, LDH: 286 IU/L, total protein: 5,6 
mg/dl, albumin:3.7 mg/dl, LDL:183 mg/dl ve ferritin: 38 ng/ml saptandı. 
Batın USG’de özellik saptanmadı. Anti-DNA, P-ANCA, C-ANCA ve anti-
GBM negatif saptanan hastada nefrotik sendrom ayırıcı tanısı için böbrek 
biyopsi planlandı. Reaktif trombositoz nedenleri ekarte edilen hastada 
böbrek Von Willebrant faktör antijeni ve Ristosetin faktör aktivitesi normal 
saptanması üzerine hemostatik önlemler altında böbrek biyopsisi yapıldı. 
Böbrek biyopsisi membranoproliferatif nefrit ile uyumlu olarak rapor 
edildi. Periferik kanda Cal-Retikülin mutasyonu pozitif saptandı. Kemik 
iliği biyopsisi esansiyel trombositoz (ET) ile uyumlu saptandı. Yüksek riskli 
ET tanısıyla Peginterferon Alfa-2a 90 ug/hafta SC başlandı. Nefrotik send-
roma bağlı tromboza eğilim nedeniyle düşük moleküler ağırlıklı heparin 
profilaksisi başlandı. Proteinüriyi azaltmak amacıyla ACE+ARB kombinas-
yonu tedavisi başlandı. Pegile interferon Alfa-2a tedavisinin 4.ayında kont-
rol kan sayımında lokosit: 4900/mm3, Hb:13.2 g/dL, trombosit: 400000/
mm3 saptandı. 24 saatlik idrarda total protein:0.3 gram/gün saptandı. 
Pegile interferon Alfa-2a tedavisine tam hematolojik yanıtlı ET olgusunda 
eş zamanlı olarak nefrotik düzeyde proteinürinin kaybolması altta yatan 
membranoproliferatif hastalığın ET’ye sekonder olduğunu düşündürdü. 
Pegile interferon Alfa-2a tedavisine devam edildi.

Tartışma: KMPH olgularında glomerülopati nadir olgu serilerinde tanım-
lanmıştır. Olgumuzun ayırıcı özelliği KMPH erken döneminde glome-
rülopatinin saptanmasıdır KMPH-ilişkili glomerulopati ayırıcı tanısında 
diyabetik glomerulosclerosis, primer FSGS, trombotik mikroanjiopati ve 
kronik membranoproliferatif glomerülonefrit vardır. KMPH seyrinde böb-
rek hastalığı frekansı ve seyiri ve uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi 
için ek vaka bildirimleri ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Kronik miyeloproliferatif hastalık, glomerülopati

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-087 Referans Numarası: 323

ALLOJENİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI 
NADİR GÖRÜLEN BİR MANTAR ENFEKSİYONU  
(FUSARİUM SOLANİ)
Barbaros Şahin Karagün1, Yeşim Beşli1, Nilgün Karabıçak1, Murat Serbest1,  
İlgen Şaşmaz1, Bülent Antmen1

1Acıbadem Üniversitesi Adana Acıbadem Hastanesi Pediatrik Hematoloji-onkoloji ve Kit Ünitesi  
2Acıbadem Üniversitesi Labmed Mikrobiyoloji Ünitesi  
3Mikoloji Referans Laboratuvarı Refik Saydam Yerleşkesi Hastanesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Giriş: Fusarium türleri öncelikle bitki patojeni olup insanlarda ve hayvan-
larda nadir infeksiyon etkenidirler. İnsanlarda genellikle keratit, onikomi-
koz gibi yüzeyel enfeksiyonlara neden olurken daha nadir olarak, lokal 
invasif ya da yaygın infeksiyonlara neden olur. Yaygın infeksiyon hemen 
daima bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülmektedir. Bazı Fusarium tür-
lerinin oluşturduğu toksinler ile kontamine besinlerin alımı sonrası, hem 
insanlarda hem de hayvanlarda mikotoksikoz görülmektedir. Kliniğimizde 
ağır aplastik anemi nedeniyle allojenik kök hücre nakli yapılan hastada 
transplant sonrası ateş, vücudunda döküntüler gelişti. Ateşli dönemde alı-
nan kan kültürlerinde fusarium mantarı saptanan hasta nadir görülen bir 
mantar enfeksiyon olması itibari ile vaka sunumu olarak takdim edilmiştir.

Olgu: 11 yaşında ağır aplastik anemi nedeniyle takip edilen kız hasta kar-
deşinden (MRD) allojenik kök hücre nakli yapıldı. Nakil günü yeterli hücre 
düzeyi sağlamak amacıyla hastanın kardeşinden daha önce toplanıp sak-
lanan ve DMSO içeren ürün ile birlikte nakil günü toplanan hücreler birlite 
alıcıya verildi. Ancak hastanın sonrasında DMSO ya bağlı akut böbrek yet-
mezliği gelişti. Transplant öncesi primer profilaksi için hasta cipro, aklovir, 
bactrim ve vorikanazol almaktaydı. Transplant günü ateşleri olmaya baş-
layan hastanın, +2 günde daha çok eksremitelere ve saçlı deriye lokalize 
papül tarzında döküntüleri ortaya çıktı. + 4 günün de papül tarzında olan 
döküntüler büyüp ortası pürülan zımba deliği şeklinde bir görüntü aldı. 
DMSO sonrası artış gösteren kreatin ve idrar çıkarımının azalması ve bera-
berinde sespsis tablosunda olduğu düşünülen hasta için hemodiyafiltras-
yon yapılması planlandı. Döküntüleri giderek artan hastanın her gün yeni 
döküntüler ortaya çıkamaya başladı. Bir yandan yeni döküntüler çıkarken 
eski mevcut döküntüleri kurutlanmaya başladı. Ateşli olduğu dönemde 
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-089 Referans Numarası: 509

İMMUN TROMBOSİTOPENİDE (İTP) YENİLİKLER IŞIĞINDA 
KLİNİK RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME:  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Erman Akkuş1, Ali Aytuğ Kuştaş1, Gültekin Pekcan1, Mustafa Merter1, Uğur Şahin1,  
Sinem Civriz Bozdağ1, Selami Koçak Toprak1, Pervin Topçuoğlu1, Önder Arslan1,  
Muhit Özcan1, Taner Demirer1, Osman İlhan1, Hamdi Akan1, Meral Beksaç1,  
Günhan Gürman1, Meltem Kurt Yüksel1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Son yapılan çalışmalar ve yeni ilaçlar, İmmun Trombositopeni’nin 
(İTP) tanımında, tanısında ve tedavisinde değişikliklere neden olmuştur. 
Bu çalışmanın amacı, Ocak 2014-Haziran 2017 tarihleri arasında hastane-
mize başvuran İTP tanılı hastaların klinik özelliklerini, tedavi ve yanıtlarını 
belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında Avicenna 
HBYS’de İdiopatik Trombositopenik Purpura (D69.3-ICD 10) tanısı girilmiş 
250 hasta tarandı. Tanısı doğrulanan ve en az birinci basamak tedavi 
verisine ulaşılabilen 146 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik 
özellikleri, tedaviler ve yanıtları araştırıldı. Tanı ve tedavi yanıt kriterleri şu 
şekilde sınıflandırıldı: Yeni tanı (<3ay), Persistan (3-12 ay), Kronik (>12 ay), 
Tam Yanıt; trombosit sayısı >100.000, Kısmi Yanıt; trombosit sayısı >30.000, 
Yanıtsızlık; trombosit sayısı < 30.000.

Bulgular: Hastaların tanı ve demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tanıdaki yaş ele alındı, median 37,5 yaş idi.

41 (%28) hastada rutin tetkiklerde trombositopeni saptandı. Kanama 
diyatezi ile başvuran hastalar: Ekimoz n=16, peteşi-purpura n=16, diş eti 
kanaması n=5, epistaksis n=3, hematüri n=3, hematokezya n=2, hemate-
mez n=2, melena n=2, menoraji n=2, hemoptizi n=1 ve subkonjonktival 
kanama n=1. Kan grubu çalışılan toplam hasta sayısı n= 64 (%43,8) A+ 
n=10 (%15.1), %14,4’ü 0+(n=9) iken B- ve AB- hastaya hiç rastlanmadı. 
12 (%8,2) hastada sekonder İTP tespit edildi. (3 Sjögren, 1 Skleroderma, 
1 ilaç ilişkili -fenofibrat, 1 HCV, 1 NHL, 1 Kabuki Sendromu, 1 KLL, 3 LGL).
Hastaların %15,7’sine (n=23) dışkıda H.Pylori antijen testi uygulandı, 6 
(%4,1) hastada pozitif idi. Hastaların %36,6’sına (n=53) kemik iliği aspiras-
yon biyopsisi tanı aşamasında yapıldı. 2 (%1,3) hastada tromboz öyküsü 

vardı.10 (%6,8) hastada eşlik eden hipotiroidi mevcuttu.

Birinci Basamak Tedavi: 123 hasta (%84,3) birinci basamak tedavi aldı 
(Tablo 2). Metilprednizolon ve metilprednizolon+IVIG tedavisi alan has-
talarda tam yanıt oranları arasında anlamlı fark gözlendi (p=0.02, CI:0.92-
34,3). Tam yanıt ve kısmi yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde anlamlı fark 
gözlenmedi (p=0.4, CI:-12-25,5).

İkinci Basamak Tedavi: 69 hasta (%47,2) ikinci basamak tedavi aldı (Tablo 
3). İkinci basamak tedavide splenektomi ve eltrombopag tedavilerine tam 
yanıt oranları arasında anlamlı fark gözlendi (p=0,03,%95 CI: 0.12-50.1). 
Tam yanıt ve kısmi yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde splenektomi ve 
eltrombopag arasında anlamlı fark gözlenmedi (p=0.5, CI:-18,6-31,4).

Üçüncü Basamak Tedavi: Eltrombopag ile yanıtsız olan 5 hastaya ve 
siklosporin ile yanıtsız olan 1 hastaya splenektomi uygulandı. Hepsine 
tam yanıt alındı. Splenektomi sonrası yanıtsız olan 4 hastaya eltrombopag 
verildi, hepsi yanıtsızdı. 4 hasta rituximab (2 kısmi yanıt, 2 yanıtsız), 1 hasta 
mikofenolat + danazol (tam yanıt), 1 hasta rituximab + deksametazon 
(yanıtsız), 1 hasta dapson (tam yanıt), 1 hasta danazol (yanıtsız), 2 hasta 
eltrombopag+rituxumab + mikofenolat (yanıtsız) aldı.

Dördüncü Basamak Tedavi: 4 hasta önceki tedavilere yanıt vermedi ve 
eltrombopag+mikofenolat (kısmi yanıt), rituximab (tam yanıt), siklospo-
rin (yanıtsız), splenektomi (yanıtsız) uygulandı. Eltrombopag, rituxumab 
ve splenektomi tedavilerine yanıtsız olan 1 hastaya 1 kere plazmaferez 
(kısmi yanıt) ve 1 kere immunoadsorbsiyon (kısmi yanıt), eltrombopag ve 
splenektomiye yanıtsız 1 hastaya 1 kere immunoadsorbsiyon (yanıtsız), 
eltrombopag ve splenektomiye yanıtsız 1 hastaya 1 kere plazmaferez 
(yanıtsız) ve 1 hastaya 12 kere immunoadsorbsiyon (kısmi yanıt), rituxi-
mab, eltrombopag ve mikofenolata yanıtsız 1 hastaya 5 kere plazmaferez 
(yanıtsız) uygulandı.

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-088 Referans Numarası: 520

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA 
YENİ TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ İLE  
ENGRAFMAN TAKİBİ
Musa Karakükçü1, Gülşah Uçan1, Ekrem Ünal1, Alper Özcan1, Türkan Patıroğlu1

1Erciyes Üniversitesi Erciyes Pediatrik Kit Merkezi

Giriş: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HSCT), birçok hema-
tolojik malignite, genetik ve metabolik bozuklukların tedavisinde başarı 
ile kullanılmaktadır. Hazırlık rejimini takip eden aplazi sonrası hücre 
serilerinin tekrar ortaya çıkarak tam kan tablosunun düzelmesi durumu 
engrafman, yani verilen lenfohematopoetik hücrelerin konakçıda yerleş-
mesi olarak tanımlanır. Kök hücrenin homing ve engrafmanı karmaşık bir 
süreçtir. Transplantasyondan sonraki birkaç gün boyunca, infüze edilen 
allojenik veya otolog kök hücreler kemik iliğine göç ederler ve engrafman 
adı verilen durumda yeni kan hücrelerinin üretim sürecine başlarlar. Bu 
çalışmanın amacı, engrafmanı yeni otomatik tam kan sayımı parametreleri 
ile daha erken tanımlamaya yardımcı olmaktır.

Gereç ve yöntem: Merkezimizde Mart 2017 - Ağustos 2017 tarihleri   
arasında HSCT yapılan ve myeloid ve platelet engarfmanı gerçekleşen 16 
hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların tanıları AML (3), ALL (3), primer 
immün yetersizlik (5), Talasemi majör (2), Ewing sarkom, Nöroblastom ve 
Hodgkin lenfoma idi. Hastalara 13 allojenik (4 haploidentik (HAPLO), 2 
akraba dışı (MUD), 2 akraba (MFD), 5 kardeş (MSD) vericiden) ve 3 otolog 
HSCT yapıldı. Bu hastaların nakil sırasındaki myeloid ve ve trombosit 
engarfmanları yeni otomatik tam kan sayımı parametreleri ile takip edildi. 
Miyeloid engrafman, nakilden sonra ardışık 3 gün mutlak nötrofil sayısının 
(ANC)> 500 / mm3 aştığı ilk gün olarak tanımlandı. Trombosit engrafmanı, 
ardışık 3 gün boyunca desteksiz trombosit sayısının >50,000/mm3 olduğu 
ilk gün olarak alındı.

Sonuçlar: Tüm hastalar ortanca 14. gün (10-23. gün) arasında myeloid 
engrafman oldular. Bu engafman günündeki ortanca mutlak nötrofil ve 
mutlak immatür granülosit (mIG) sayısı sırasıyla 690/mm3 (510-2500) ve 
40/mm3 (10-350) idi. IG / ANC yüzde oranı %5.8 idi. Yüzde değerlerine 
bakıldığında nötrofil ve immatür granülosit (%IG) oranları sırasıyla ortanca 
%42,1(7,1-76,6) ve %2,5(0,5-9,6) bulundu. mIG değerleri myeloid engaf-
mandan ortanca 3 (0-8) gün önce, %IG değerleri de ortanca 2 (0-8) gün 
önce artmaya başlamıştır. Aynı zamanda mutlak ve yüzde monosit sayısı 
sırasıyla 420 / mm3 (290-1680) ve %26.2 (3,6-71,3) idi. % monosit değerleri 
engafmandan ortanca 5 (0-14) gün önce normal değerinin (%10) üzerine 
çıkmıştı.

16 hastanın 14’ünde ortanca 18. gün (10-25) transfüzyonsuz platelet sayısı 
50,000 / mm3 üzerine ulaştı. Olgunlaşmamış platelet fraksiyonu (İPF) yüz-
desi aynı trombosit engrafman gününde %5,1 (2,7-9,5) idi.

Tartışma: Bu çalışmada hasta sayısı az olmasına rağmen, mIG ve %IG artışı 
engrafmanı daha erken düşündürmektedir. IPF gibi yeni trombosit para-
metreleri için ise geniş gruplarda yapılacak çalışmalarda cut-off değerleri-
nin belirlenmesi HSCT hastalarının engraftman takibinde yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu, Yeni Tam Kan 
Sayımı Parametreleri, Engrafman, immatür granülosit, Olgunlaşmamış platelet 
fraksiyonu
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-090 Referans Numarası: 41

GÜNCEL KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER 
KILAVUZU VE PANİK DEĞERLER
Yasemin Ardıçoğlu Akışın1, Cengiz Beyan2, Nejat Akar3

1Tobb Etu Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
2Tobb Etu Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı 
3Tobb Etu Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

Amaç: Panik değerler, laboratuvar test sonuçlarının acil müdahale edile-
mediği takdirde hastanın hayati tehlikesi olabileceğini işaret eden sınır 
değerlerdir. Tüm klinik laboratuvarlar hayatı tehdit eden laboratuvar test 
sonuçlarını raporlamak, sorumlusuna bildirmek ve bunun için yazılan 
prosedürü uygulamak zorundadır. Bu prosedür gereği dökümantasyon 
ve geri bildirim zorunludur. Bildirim için kritik testler ve panik değerler 
tanımlanmalıdır. Bu durum, ‘Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve 
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Doğru planlanmış bir 
panik değer bildirimi süreci laboratuvarı tüm klinik basamaklarda etkin 
kılar ve tanı, tedavi ve takip aşamasında yol gösterici olur. Bu süreçte amaç 
mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır.

Her sağlık kuruluşu özelliğine göre hangi şartlarda bir test sonucunun 
‘panik değer’ olarak kabul edilebileceğini her test ve durum için ilgili klinik 
ile beraber saptamalıdır. Bu aşamada mevcut ulusal veya uluslararası veri-
ler ve literatürden faydalanmak gereklidir.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Laboratuvarı da kritik testler ve panik 
değerleri tanımlanmış ve panik değer bildirimi ile ilgili prosedürü 
Aralık 2008’de aktif hale getirmiştir. Tam Kan Sayımı parametrelerinden 
Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Hct), Trombosit sayısı (PLT) ve Lökosit sayısı 
(WBC) testleri için belirlenmiş panik değerler Tablo 1’de verilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2016 yılında hematopoetik ve lenfoid doku 
tümörlerinin sınıflandırılmasını güncellemiştir ve Kronik Myeloproliferatif 
Neoplazilerin (Kronik MPN) değerlendirilmesinde kullanılan kriterler-
de önemli değişiklik yapmıştır. Yeni kabul edilen kriterler Tablo 2’de 
özetlenmiştir.

Bu çalışmada laboratuvarımızca panik değer bildirim sayısı ile yeni WHO 
kriterlerine göre belirlenmiş sınır değerlerin üzerinde çıkan test sayıları 
karşılaştırılmıştır. Bu sayede Kronik MPN gelişimi açısından risk altında 
olabilecek veya kemik iliği biyopsisi incelemesi yapılması gerekecek has-
taların gözden kaçırılmaması için sonuç çıkış aşamasında uyarıcı olunması 
gerekip gerekmediğinin saptanması hedeflenmiştir.

Gereç ve yöntem: Ocak 2009 - Haziran 2017 arası TOBB-ETÜ Hastanesi 
Tıp Fakültesi check-up polikliniğine gelen hastalara ait tam kan sayımı 
sonuçları incelenmiştir. Sonuçlardan panik değer bildirimi yapılmış Hb, 
Hct, PLT, WBC sayıları ile WHO kriterlerine göre de değerlendirmeye alın-
mış test sayıları karşılaştırılmıştır. (Tablo 3). Çalışmaya 15 yaş üstü hasta 
grubuna ait 3505 tam kan sayımı sonucu alınmıştır. Tam kan sayımları LH 
750 (Beckman Coulter Inc., Fl, USA), Sysmex XT-2000i ve Sysmex XN-100 
(Sysmex Co., Kobe, Japan) otomatize kan sayım cihazlarında çalışılmıştır.

Bulgular: Elde edilen verilere göre kemik iliği biyopsisi açısından uyarıcı 
olması gereken Hb düzeyleri için mevcut panik değer sınırları kullanılması 
ile kadınlarda yaklaşık %0.08, erkeklerde %10.0; Hct düzeyleri için kadın-
larda yaklaşık %0,08, erkeklerde %6,1 oranında hasta atlanabilmektedir. 
Kemik iliği biyopsisi yapılmaksızın Kronik MPN lehine değerlendirilmesi 
gereken hasta populasyonu için ise bu oran Hb için kadınlarda %0.06, 
erkeklerde %0.08 ; Hct için kadınlarda %0.08, erkeklerde %0.06’dır. PLT 
için bu oran yaklaşık %0.29’dır. WBC için ise Kronik MPN açısından şüphe 
oluşturan değerlerin olmaması sevindiricidir ama gözardı edilmemelidir.

Sonuç: Bu oranlar göz önüne alındığında bildirimlerin kronik MPN açısında 
uyarıcı olabilmesi için panik değerlerin 2016 WHO Kronik Myeloproliferatif 
Neoplaziler Kılavuzuna göre gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekliliği 
doğmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler, Panik Değerler

Sonuç: Yeni kılavuzlar ışığında yapılan bu değerlendirmede, İTP hastala-
rının daha kolay sınıflandırılabildiği ancak etyolojisine yönelik tetkiklerin, 
henüz standart rutin uygulamada olmadığı görüldü.Uygulanan tedaviler-
de standart yaklaşım yoktur.Tedavi yanıtları da değişkenlik göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: İTP, İmmun Trombositopeni

Tablo 2. Birinci basamak tedavi ve yanıtları
Tam Yanıt Kısmi Yanıt Yanıtsız

Metilprednizolon(1mg/kg/gün)(n=56 %45,5) n=20 (%16,3) n=11 (%8,9) n=25 (%20,3)

Metilprednizolon +IVIG1g/kg/gün (2 gün) 
(n=62 %50,4)

n=11 (%8,9) n=19 (%15,5) n=32 (%26)

Deksametazon(40mg/gün 4 gün) (n=5 %4,1) n=2 (%1,6) n=1 (%0,9) n=2 (%1,6)

Birinci Basamak Tedavi n=123 (%100) n=33 (%26,7) n=31 (%25,3) n=59 (%48)

Tablo 3. İkinci basamak tedavi ve yanıtları

Tam Yanıt Kısmi Yanıt Yanıtsız

Splenektomi (n=33 %47,8) n=21 (%30,5) n=1 (%1,5) n=11 (%15,7)

Eltrombopag(50mg/gün) (n=30 %43,5) n=11 (%15,9) n=7 (%10,4) n=12 (%17,4)

Rituximab (375 mg/m2/hafta) (n=2 %2,9) n=0 n=0 n=2 (%2,9)

Siklosporin 3mg/kg/gün (n=3 %4,3) n=0 n=1 (%1,4) n=2 (%2,9)

Steroid ve Rituximab (n=1 %1,4) n=1 (%1,4) n=0 n=0

İkinci basamak tedavi n=69 (%100) n=33 (%47,8) n=9 (%13,3) n=27 (%38,9)
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çağı ALL’sinin biyolojik ve klinik özellikleri konusundaki bilgiler sınırlıdır, 
ancak bazı çalışmalarda düşük risk ve yaklaşık %75 sağkalım ile ilişkili 
olduğu şeklinde veriler sunulmuştur. B öncül hücreli ALL’li adolesan bir 
olgumuzda tanıda t(12;21)(p13.2;q22)’ye eşlik eden 11q delesyonu sap-
tanmış ve literatür incelemesinde bu değişikliğin t(12;21)(p13.2;q22) ile 
birlikteliğinin yüksek derecede özgün bir sekonder genetik anomali olarak 
bildirildiği görülmüştür.

Olgu Sunumu: Başvurudan bir hafta önce başlayan halsizlik, göğüs ağrısı 
ve ateş yakınmaları olan on altı yaşındaki erkek hastanın tam kan sayımın-
da BK: 26.000/µL, MNS: 700/µL, Hb: 7,4 g/dL ve trombosit sayısı 36.000/
µL idi ve periferik kan yaymasında %70 L1 morfolojisinde blastlar izlendi. 
Kemik iliği aspirasyon yaymasında %96 L1 tipi blast saptandı; akış sito-
metride CD10, CD19, TdT, HLA DR, CD79a pozitifliği ile B öncül hücreli ALL 
tanısı kondu, CD13 ve CD33 pozitifliğinin aberran ekspresyonla uyumlu 
olduğu düşünüldü. ALL BFM 2000 protokolüne uygun kemoterapi başlan-
dı. Tanıda gönderilen Kİ örneğinin FISH analizinde %95 t(12;21)(p13.2;q22) 
translokasyonundan kaynaklanan varyant TEL/AML1 gen füzyonu saptan-
dı. Ek olarak FISH ile %87 hücrede tek kopya 11q23 sinyali görüldü ve bu 
bulgu 11q23 geninin veya 11q kromozom kolunun delesyonu ile uyumlu 
olarak bulundu. Kemoterapinin 8. gününde steroid yanıtı iyi olan, 15. gün 
kemik iliği hiposellüler olan olgunun 15. gün FISH sonuçları beklenmekte-
dir ve halen indüksiyon tedavisine devam edilmektedir.

Tartışma: Literatürde 673 öncül B hücreli ALL’li çocuk olgunun değer-
lendirildiği bir seride 27 olguda (%4) 11q23 anomalisinin olduğu, bun-
ların da 8’inde (%30) değişikliğin MLL’de delesyon şeklinde olduğu ve 
8 olgunun 7’sinde FISH ile t(12;21)(p13.2;q22) pozitifliğinin saptandığı 
bildirilmiştir. Aynı seride t(12;21)(p13.2;q22) pozitifliği olan tüm olguların 
içinde 11q23 delesyon sıklığının %4 olduğu, 11q23 delesyonunun eşlik 
ettiği ve eşlik etmediği t(12;21)(p13.2;q22) pozitif olguların genel sağ-
kalımları arasında anlamlı fark saptanmadığı belirtilmiştir. Çocukluk çağı 
ALL’sinde 11q23 delesyonunun saptandığı olgularda çok yüksek oranda 
t(12;21)(p13.2;q22) pozitifliği bildirilmiştir. 11q23 delesyonunun t(12;21)
(p13.2;q22) pozitif ALL olgularının iyi prognoz özelliklerini değiştirmediği 
düşünülmektedir. Sitogenetik olarak 11q23 delesyonu saptanan olgu-
ların MLL translokasyonları ile birlikte değerlendirilmesi yerine t(12;21)
(p13.2;q22) açısından taranması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: 11q23 delesyonu, t(12;21), akut lenfoblastik lösemi, çocukluk çağı

 � Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-092 Referans Numarası: 243

AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARDA 
HİPERLÖKOSİTOZDA LÖKOFEREZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Zahit Bolaman1, İrfan Yavaşoğlu1, Oktay Aşıcı2, Atilla Karadaş2, Gürhan Kadıköylü3

1Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Kan Merkezi 
3Kent Hastanesi Hematoloji Bölümü

Amaç: Akut myeloid lösemili (AML) hastalarımızda görülen hiperlökositoz 
(BK>100.000/mikrolitre); lökostaz nedeni ile hastalarda hiperviskozite ve 
vasküler tıkanıklığa bağlı kafaiçi kanama, solunum yetersizliği ve damar 
çevresinde lösemik infiltratlara neden olabilir. AML hastaları için dolaşım-
daki blastik hücreleri hızla azaltmak amacı ile 2006-2016 yılları arasında 
Adnan Menderes Üniversitesi Erişkin Hematoloji Kliniği’ndeki kan merke-
zimizde lökoferez işlemi gerçekleştirildi. 

Yöntem: Otuz dokuz AML hastasına toplamda 88 lökoferez işlemi yapıldı. 
Damar yolu uygun olmayan hastalara kateter takılarak Haemonetics MCS 
+ aygıtı aracılığı ile işlem gerçekleştirildi.

Bulgular: Hastaların 27’si erkek 12’si kadın olup ortalama yaş aralığı 
54.5±15’di. FAB sınıflamasına göre AML M2 ve M5 sık idi. Hastalarda baş-
vuru anındaki ortalama beyaz küre sayısı 229.000/mm3 idi.(Değer aralı-
ğı:119000-780.000/mm3). Hasta başına ortalama 2 lökoferez işlemi gerçek-
leştirildi (Değer aralığı:1-3). İlk lökoferez işleminden sonra beyaz küre sayı-
sındaki ortalama düşüş değeri 59.000/mm3(Değer aralığı:35.000-221.000) 
olarak ölçüldü.

Sonuç: Hiperlökositozlu AML hastalarında lökostazdan kaçınmak için 
yapılan lökoferez uygulaması hızla beyaz küre sayısını azaltan etkin bir 
yöntemdir. 
Anahtar Kelimeler: lökoferez, hiperlökositoz

Tablo 1. TOBB ETÜ tıp fakültesi hastanesinde kullanılmakta olan panik değerler
ALT ÜST

Hb (g/dL) <7.0 >22.0

Hct (%) >65 >65

PLT (103/µl) <30 >900

WBC (103/µl) <1.0 >35.0

Tablo 2. Kronik MPN için 2016 WHO Kriterleri

Hb* Kadın >16.0 g/dL

Erkek >16.5 g/dL

Hb** Kadın >16.5 g/dL

Erkek >18.5 g/dL

Hct* Kadın >%48

Erkek >%49

Hct** Kadın >%48.5

Erkek >%55.5

PLT >450 x 109/L

WBC >11.0 x 109/L

* Kemik iliği biyopsisi incelemesi gerektiren vakalar
** Kemik iliği biyopsi incelemesi yapılmaksızın MPN lehine değerlendirilmesi gereken vakalar

Tablo 3. Bildirimi yapılan panik değer sayıları ve WHO kriterlerine göre uyarıcı değerlerin 
karşılaştırılması

TOBB ETÜ Hastanesi 
Panik Bildirim

2016 WHO 
Kriterlerine göre 

Değerlendirme

Hb* Kadın (>22 g/dL) Erkek (>22 g/dL) Kadın (>16.0 g/dL) Erkek (>16.5 g/dL)

0 (%0,0) 0 (%0,0) 3 (%0,08) 357 (%10,0)

Hb** Kadın (>22 g/dL) Erkek (>22 g/dL) Kadın (>16.5 g/dL) Erkek (>18.5 g/dL)

0 (%0,0) 0 (%0,0) 2 (%0,06) 3 (%0,08)

Hct* Kadın (>%65) Erkek (>%65) Kadın (>%48) Erkek (>%49)

0 (%0,0) 0 (%0,0) 3 (%0,08) 215 (%6,1)

Hct** Kadın(>%65) Erkek(>%65) Kadın(>%48,5) Erkek(>%55,5)

0 (%0,0) 0 (%0,0) 3 (%0,08) 2 (%0,06)

PLT >900 x 109/L >450 x 109/L

0 (%0,0) 10 (%0,29)

WBC >35.0 x 109/L >11.0 x 109/L

0 (%0,0) 0 (%0,0)

* Kemik iliği incelemesi gerektiren vakalar
** Kemik iliği incelemesi yapılmaksızın Kronik MPN lehine değerlendirilmesi gereken vakalar

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-091 Referans Numarası: 494

ADOLESAN ALL OLGUSUNDA (12;21) 
TRANSLOKASYONUNA EŞLİK EDEN 11Q23 DELESYONU
Birsen Baysal1, Özlem Tüfekçi1, Melek Erdem1, Şebnem Yılmaz1, Oğuz Altungöz2,  
Hale Ören1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili (ALL) olguların %5-10’unda 
11q23/MLL bölgesini ilgilendiren genetik anomaliler bulunmaktadır. 
11q23 yeniden düzenlenmesinin olduğu olguların %20 kadarında 11q23 
delesyonunun olduğu ve bunların bir kısmında bir MLL allelinin tamamen 
ortadan kalktığı bildirilmiştir. 1111q23 delesyonunun olduğu çocukluk 
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 � Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç 
Farmakolojisi / Apopitoz
P-094 Referans Numarası: 386

AKUT HEPATİT A HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK 
LENFOHİSTİOSİTOZ
Ali Doğan1, Sinan Demircioğlu1, Ömer Ekinci1, Dilan Zorlu1, Mehmet Maruf Kayran1, 
Osman Kara2, Abdullah Agit2, Cengiz Demir1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) aşırı immün aktivasyonun 
sebeb olduğu, agresif ve hayatı tehdit eden bir sendromudur. Doğumdan 
18 aya kadar olan bebekleri sıklıkla etkilemekle birlikte, hastalık, her yaş-
taki çocuklarda ve yetişkinlerde de görülür. HLH ailesel ya da sporadik bir 
hastalık şeklinde ortaya çıkabilir ve bağışıklık homeostazını bozan çeşitli 
olaylarla tetiklenebilir. Enfeksiyon, genetik yatkınlığa sahip vakaları tetik-
leyeciği gibi sporadik vakalara da sebeb olabilir. Bizde akut hepatit A bağlı 
gelişen HLH olgumuzu sunduk.

Olgu: Elli bir yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, ateş, halsizlik şikayetleri 
ile başvurdu. Fizik muayenesinde vücut ısısı 38,5 °C saptandı. Ateş dışında 
patolojik muayene bulgusuna rastlanmadı. Tam kan sayımında pansito-
peni saptandı. Febril nötropeni kabul edilip tazobaktam-piperasilin ve 
siprofloksasin paranteral başlandı. Hemoglobin (hgb) 10.4 gr/dl, lökosit 
sayısı 2.3x109/L, trombosit 14x109/L idi. Periferik yaymada blastik hücre 
izlenmedi, trombosit sayısı 10-20.000 ile uyumlu idi. Biyokimyasında 
kreatinin 0.54 mg/dl, AST 2680 U/L, ALT 702 U/L, GGT 667 U/L, ALP 321 
U/L, LDH 2000 U/L, indirekt bilirubin 0.5 mg/dl, direkt 1.2 mg/dl, CRP 18 
mg/l, ferritin 1500 ng/ml, trigliserit 386 mg/dl, INR 1.1, fibrinojen 267 mg/
dl bulundu. Kemik iliği aspirasyon yapıldı. Aspirasyonda eritrositleri ve 
trombositleri fagosite eden makrofajlar izlendi(Resim). HLH tanısı konu-
lup etyolojisini araştırılmak üzere viral belirteçler, ANA, antidsDNA, kan 
idrar kültürü, toraks, abdomen tomografisi istendi. Hepatit A IgM pozitif 
saptanrken diğer tetkikler normal saptandı. İki gün 45 gram İVİG verildi. 
Deksametazon 10 mg/m2 başlandı. Bilier ultrasonografide patolojik bir 
bulguya rastlanmadı. Ateşi tekrar olmadı, AST-ALT değerleri progresif 
düştü, trombositopenisi ve lökopenisi düzeldi. Tedavisinin 14. gününde 
laboratuvar sonuçları; lökosit 4.9x109/L, hgb 11.7 gr/dl, trombosit sayısı 
202x109/L, AST 34 U/L, ALT 140 U/L, LDH 233 U/L olup deksametazon 16 
mg ile taburcu edildi. Bir hafta sonra poliklinik kontrolüne gelen hastanın 
laboratuvar sonuçları; lökosit 10.2x109/L, hgb 14.4 gr/dl, trombosit sayısı 
288x109/L, CRP 3 mg/l, AST 14 U/L, ALT 49 U/L, LDH 184 U/L, ferritin 150 
ng/mL saptandı. Deksametazon dozu azaltılarak tedaviye devam edildi.

Tartışma: Sekonder HLH’ye enfeksiyonlar, maligniteler, romatolojik has-
talıklar, immun yetmezlikler sebeb olabilmektedir. HLH’ye brucella, gram 
negatif bakteriler, tüberküloz gibi bakteriler, leishmaniasis, malaria, gibi 
parazitler ve mantarlar sebeb olabilmekle birlikte daha çok viral etkenler 
neden olmaktadır. Epstein-Barr virüsü, sitomegalovirüs, parvovirüs, her-
pes simpleks virüsü, varicella-zoster virüsü, kızamık virüsü, insan herpes 
virüsü-8, H1N1 influenza virüsü, parechovirus ve HIV sık olarak HLH’ye 
sebeb olan virüslerdir. Bu viral etkenler içinde Hepatit A ya bağlı HLH nadir 
görülmektedir. Literatürde az miktarda vaka sunumu bulunmaktadır. HLH 
de çoğunlukla transaminaz yüksekliği bulunması viral hepatitleri gözden 
kaçırmamıza sebeb olabilir. Ateş, sitopeni, organomegalisi olan hastada 
ayırıcı tanılar arasında HLH’yi de düşünmeliyiz. 
Anahtar Kelimeler: Hepatit A, Hemofagositik lenfohistiyositoz

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-093 Referans Numarası: 576
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Giriş: Reaktif trombositoz;herhangi bir hastalığa bağlı olarak trombosit 
sayısının artmasına (>450,000/μL) denir. Trombositler artışı enfeksiyon, 
inflamatuar hastalıklar, anemi, splenektomi, kanama, kanser, astım gibi 
birçok durumda gözlenebilir. Sekonder trombositozların çoğunda trom-
bosit sayısı <1,000,000/μL izlenir.

Amaç: Ocak 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında pediatrik hemato-
loji laboratuvarında 10778 adet bakılan tam kan sayımında 0-18 yaş ve 
500000/μL ve üstü trombosit sayısı olan 126 hasta geriye dönük olarak 
incelendi. Hastaların trombositoz saptanan durumda primer hastalığı 
ve bu nedenle verilen tedaviler, enfeksiyon, splenektomi olup olmadığı, 
aspirin tedavisinin verilip verilmediği, eşlik eden anemi durumu, trombo-
sitozunun daha sonra düzelme ve tekrar etme durumu incelendi.

Sonuçlar: İncelenen 126 hastanın kız/erkek oranı 0,65, ortalama yaş 5,19 
yıl (min:0,1-max:17,6) olduğu görülmüştür. Trombositozu saptanan hasta-
lar üç grupta incelenmiştir; trombosit sayısı 1x106 /μL fazla olan 6 hasta 
(3’ünde trombositoz devam etmiştir), 700-999x103 /μL arasında olan 24 
hasta (6’sında trombositoz devam etmiştir), 500-699x103 /μL arasında 
olan 96 hasta (10’unda trombositoz devam etmiştir) mevcuttur. 19 has-
tada (%15,1) trombositoz sonrası normal trombosit değeri görülmedi. En 
yüksek izlenen trombosit 1806 x103 /μL olup en yükset trombosit değeri 1 
x106 /μL milyonun üzerinde değeri olan 13 hasta bulundu.Trombositozun 
ortalama normalleşme süresi 38±47 gün (min:1 maks:267) olup bu 
değerden sonra tekrar trombositoz görülme zamanı ortalama 76±100 
gün(min:0 - maks:456) olarak hesaplandı, Trombositozu normalleştikten 
sonra tekrarlama sayısı ortalama 0,9 defa (min:0- maks:11) idi ve

47’sinde (%37,3) trombositozun tekrarladığı görüldü. 8 (%6,3) hastanın 
splenektomi yapıldığı görüldü. 7 hastaya (%5,6) aspirin tedavisi verildi. 
33 hastada (%26,2) trombositoz saptandığı sırada enfeksiyon tespit edil-
di. 1 hasta esansiyel trombositoz nedeniyle hidroksiüre kullanmaktadır, 
Trombositoz saptanan hastaların hastalıkların önde gelenleri 21 anemi 
(%16,,7) (hemolitik anemi, demir eksikliği anemisi, talasemi), 8 inflamatuar 
hastalık (%6,4), 23 immün yetmezlik (%18,3), 39 malignite (%31)(29 ALL, 
2 KML, 3 AML, 2 inflamatuar myofibroblastik tümör, 1 hemofagositoz, 1 
langerhans hücreli histiyositozis) olarak saptandı.

Sonuç: Trombositoz çok çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebilir. 
Lösemilerde özellikle KML’de trombositoz başvuru bulgusu olabileceği 
gibi ALL’de ve AML’de aynı durum beklenmez. Hastalarımızdan 29’u ALL 
ve 3’ü AML olup nötropenik ateş, enfeksiyon ya da kemoterapiden hemen 
sonra reaktif olarak trombositozun başlangıç bulgusu olmadan tedavi 
sırasında izlendiği farkedilmiştir. Tedavi izleminde bu bulgu daha sonra 
19 hastada tekrarlamış ancak 1 hasta dışında (inflamatuar myofibroblastik 
tümör nedeniyle splenektomi yapıldı) trombositoz devam etmemiştir. 
Sekonder trombositozun izlendiği diğer önemli gruplar anemiler olup 
incelediğimiz hasta grubunda en çok demir eksikliği daha sonra talase-
milerde trombositoz görülmüştür. Enfeksiyon izlenen 33 hasta (%26,2) 
mevcuttur. Tüm hastalar arasında tekrarlama olasılığı %37,3 olduğu görül-
müştür. Primer trombositoz sadece bir hastada gözlenmiştir. Sekonder 
trombositoz görülme sebepleri çok çeşitlidir ve altta yatan hastalığın 
tedavisi ile trombosit sayısı normale dönebilir.
Anahtar Kelimeler: Sekonder trombositoz
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olabileceği düşüncesiyle hastanın antiepileptiği değiştirildi. Kontrollerde 
boyundaki lenfadenopatiler geriledi ve minimal splenomegali kayboldu. 
Takibinde hemoglobin sayısı arttı ve retikülosit sayısı düştü, LDH ve total 
bilirubin normal değerlere geldi (Grafik 1 ve Grafik 2). Hemolitik anemi 
tablosu 2 haftada tamamen düzeldi.

Sonuç: Hastanın Direk Coombs negatif olması nedeniyle nonimmun 
hemolitik anemi olarak yorumlanıp hastanın EBV ilişkili soğuk aglutinin-
lerle hemoliz olduğu düşünülmüştür. EBV de otoantijenlere karşı IgM 
antikorları plazmada düşük non-patolojik titrede bulunurlar. Normalde bu 
otoantikorları üreten B-hücresi klonlarının Otoimmun hemolitik anemide 
yüksek ve patojenik seviyelerde IgG antikorları üretmek üzere değiştiril-
diği savunulmaktadır. Alternatif olarak, otolog IgM ile IgG’nin otomatik 
reaktivitesinin hatalı kontrolü veya değiştirilmiş T hücresi fonksiyonu ola-
bileceği düşünülmektedir. Literatürde EBV ilişkili immun hemolitik anemi 
görülmektedir. Bu olgu EBV ilişkili non immun hemolitik anemi nadir 
görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: EBV, Hemolitik anemi

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-096 Referans Numarası: 208

ALLOJENİK TRANSPLANTASYON SONRASI AKUT LÖSEMİYE 
DÖNÜŞÜM GÖSTEREN OLGUDA İZLENEN KARDİAK 
GRANÜLOSİTİK SARKOM
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Olgu: 61 yaşında erkek hasta 2014 yılında del (5q+) myelodisplastik 
sendrom tanısı aldı. Lenalidomid tedavisine yanıt vermeyen hastada 
Azasitidine tedavisine geçildi. 8 ay süreyle Azasitidine verilen hastada 
yeterli yanıt elde edilmedi. Kasım 2016’da Fludarabine ve Busulfan ile 
azaltılmış yoğunluklu hazırlama rejimi uygulanan hastaya allojenik kök 
hücre nakli yapıldı. Hastada primer engraftman yetersizliği gelişti. Ocak 
2017’de donör lenfosit infüzyonu yapıldı. Takibinde sitopenisi devam 
eden hastanın periferik yaymasında blast izlendi. Yapılan akım sitometri 
AML M0 ile uyumlu geldi. Akut miyeloid dönüşüm izlenen hastanın takibi 
sırasında periferik ödem, triküspit kapakta üfürüm ve ateş yüksekliği 
izlendi çekilen ekokardiyografisinde evre 3-4 triküspit yetersizliği ve sağ 
atrium içinde triküspit kapağa penetre 1.2x1.5 cm‘lik kitle ve ventriküle 
bası yapmayan perikardiyal effüzyon izlendi (Resim-1). Kardiak MR görün-
tülemesi yapıldı fakat trombüs, vejetasyon ve kitle ayrımı yapılamadı 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-095 Referans Numarası: 388
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Giriş: Hemolitik anemiler eritrositlerin normal yaşam sürelerinin eritrosit 
dışı sebeplere veya eritrositlerin kendilerine ait yapısal değişikliklere bağlı 
olarak kısalmasından kaynaklanan bir anemi grubudur. İmmun ya da 
non immun sebeplerle meydana gelebilir. Klinik başlangıç akut olabilir, 
halsizlik solukluk sarılık ateş hemoglobinüri görülebilir ya da hemoliz 
kademeli olarak gerçekleşip hasta sadece halsizlik yorgunlukla başvu-
rabilir. Dalak genellikle büyüktür. Laboratuar bulgularında hemoglobin 
genellikle 6 gr/dl nin altındanır. Retikülosit sayısı artmıştır ama atağın 
erken dönemlerinde düşük görülebilir. Sferositoz ve polikromazi, unkon-
juge bilirubin düzeylerinde ve LDH da yükselme görülür. EBV; genellikle 
enfeksiyoz mononükleoza neden olabilir, nadiren hemolitik anemiye de 
yol açar. Burada EBV ile ilişkilendirilmiş nonimmun hemolitik anemili olgu 
sunulacaktır.

Olgu: Daha önceden bilinen epilepsi tanısıyla 2 yıldır valproik asit tedavisi 
alan 5 yaşında erkek hasta 2 gündür vücutta sararma, solukluk ve idrar 
renginde koyulaşma olması üzerine kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik 
muayenesinde genel durumu orta, taşikardik, cilt rengi soluk, sklera, 
konjonktiva ikterik ve bilateral servikal lenfadenopati 2 x 3 cm palpe edil-
di. Hastanın bakılan tetkiklerinde beyaz küre sayısı 9810 /mm3, nötrofil 
sayısı 3240 /mm3, HGB 5.3 g/dl, HCT %18.4, MCV 108.2 fL ve trombosit 
sayısı 337000 /mm3 idi. Retikülosit sayısı %28,9 ve Direkt coombs negatif 
saptandı. Periferik yaymada belirgin target cell, sferosit, gözyaşı hücreleri 
ve hemoliz bulguları görüldü. Biyokimyasal parametreleri: Total bilirubin: 
1,75 mg/dL, LDH: 352 U/L ve diğer biyokimyasal tetkikleri normal idi. 
Hemoglobin elektroforezi, glukoz-6 fosfat dehidrogenaz ve piruvat kinaz 
enzimi normal olarak saptandı. Viral ve bakteriyel seroloji istendi. EBV VCA 
IgM pozitif saptandı. Diğer viral ve bakteriyel serolojide özellik saptan-
madı. PA akciğer grafisi normal. Batın Ultrasonografide dalak normalden 
büyük boyutlarda olup, uzun aksta ~115 mm ve boyun ultrasonografide 
her iki servikal lenfatik trasede büyüğü sağ seviye 2 de 31*13,5 mm, sol 
seviye 2 de 26*11 mm boyutlarında yağlı hilusu seçilen ovoid konfigü-
rasyonlu reaktif görünümde lenf nodu izlendi. Hastaya mevcut bulgu-
larla EBV ilişkili non-immun hemolitik anemi tanısı aldı. Hastaya eritrosit 
süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Hasta hemolitik anemi bulgularıyla 
çocuk nörolojiye başvurup öncelikle valproik asit ilişkili hemolitik anemi 
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-097 Referans Numarası: 213

KLL FENOTİPİNDE MONOKLONAL B HÜCRE 
LENFOSİTOZUNUN EŞLİK ETTİĞİ CD5 POZİTİF DİFFÜZ 
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Özge Şahin1, Fatih Bektaş1, Hamza Abbasov1, Deniz Özmen2, Ahu Senem Öz3,  
Dilek Keskin2, Ahmet Emre Eşkazan2, Işıl Bavunoğlu1, Zafer Başlar2, Nükhet Tüzüner3, 
Teoman Soysal2
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Giriş: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL), erişkinlerde Hodgkin dışı 
lenfomaların %30’unu oluşturur. Bu lenfoma çeşidi köken aldığı hücreye 
göre Germinal Merkez Hücre (GCB) veya Aktive B Hücre (ABC) tipi olmak 
üzere iki ana gruba ayrılır. DBBHL olgularında çevresel kanda monoklonal 
B hücre lenfositozu (MBL) ile beraber kemik iliğinde monoklonal küçük 
B lenfosit infiltrasyonuna nadir rastlanır. Bu bulgunun ABC fenotipindeki 
DBBHL olgularında daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu birliktelik her 
zaman kronik lenfositer lösemi (KLL) zemininde gelişen Richter transfor-
masyonu (RT) anlamına gelmez. RT’nın kanıtlanması için aynı klonal köke-
nin varlığı gösterilmelidir. RT ile ilişkili olmayan de novo veya sekonder 
CD5+ DBBHL olguları bildirilmiştir. De novo hastalarda CD5 pozitifliği kötü 
prognoz göstergesidir. Bu olguların agresif bir klinik seyre sahip olduğu 
ve merkezi sinir sistemi (MSS) nükslerinin bu hastalarda sık görüldüğü 
bilinmektedir. Sekonder olgular ise; a) CD5- indolen lenfoma zemininde 
gelişen RT, b) DBBHL gelişiminde CD5 pozitifliğinin kazanılması ve c) Grad 
3b CD5+ CD10+ Foliküler lenfomadan RT olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Burada nodal ve ekstranodal tutulum ile prezente olan ABC fenotipinde 
CD5 pozitif DBBHL olgusuna eşlik eden KLL fenotipindeki MBL varlığı 
bulunan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Altmış iki yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek 
hasta sol kol ağrısı nedeniyle başvurdu. B semptomları bulunan hastanın 
fizik muayenesinde solukluk, bilateral servikal, supraklavikular, aksiller ve 
sağ inguinal konglomere lenf nodları, sol humerusta hassasiyet ve masif 
splenomegali saptandı.

Tam kan sayımında hemoglobin 9.9 g/dl, lökosit 8600/mm3, trombosit: 
212000/mm3, çevresel kan yaymasında nötrofil %51, lenfosit %43, biyo-
kimyada kreatinin 0.96 mg/dl, ürik asit: 5.1 mg/dl, AST 20 IU/L, ALT 40 IU/L, 
LDH 291 IU/L (<250 IU/L), beta-2 mikroglobulin 6820 ng/ml, total protein 
6.0 g/dl, albumin 4.25 g/dl saptandı. Çevresel kan akış sitometri analizinde 
KLL fenotipine sahip monoklonal B hücreleri saptanan ve mutlak lenfosit 
sayısı 5000/mm3’ün altında olan hastada mevcut tablo MBL olarak kabul 
edildi.

Görüntülemelerinde supra ve infradiafragmatik multipl lenf nodları, 
splenomegali ve sol humerusta kitlesel lezyon tespit edildi. PET-BT’de 
mide küçük kurvaturunda yoğun FDG tutan (SUVmax: 18.0) lezyon, iskelet 
sisteminde multipl bölgelerde değişik yoğunlukta ve bahsedilen lenf nod-
larında tutulum saptandı.

Üst GİS endoskopide fundusu tamamen dolduran habis görünümlü ülser 
görüldü. Endoskopik biyopsi sonucunda ABC fenotipinde CD5 pozitif 
DBBHL (immunohistokimyasal çalışmada CD5, CD20, bcl-2 pozitif, bcl-6 
fokal pozitif, c-myc negatif ve Ki-67 proliferatif indeksi %40-70) tanısı 
konuldu. Kemik iliğinde CD5, CD10, CD20, CD23, Bcl-2 pozitif, siklin D1 
negatif ve Ki-67 skoru %5’ten düşük monoklonal B hücre infiltrasyonu 
saptandı.

Mevcut bulgularla hastaya ekstranodal tutulumları nedeniyle evre IV 
CD5+ DBBHL (IPI skoru 4) ve eşlik eden KLL fenotipinde MBL tanısı 
konuldu.

Olası ortak klonu göstermek için kemik iliği ve mide biyopsi örneklerinden 
immunglobulin ağır zincir gen rearanjmanı çalışılması planlandı.

Hastaya rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizolon 
(R-CHOP) protokolü başlandı. MSS nüksü açısından yüksek riskli kabul 
edildiğinden profilaktik intratekal metotreksat uygulandı. Hastanın takip 
ve tedavisi halen devam etmektedir.

Tartışma: DBBHL’da CD5 pozitifliği kötü prognoz göstergesidir. RT ile 
ilişkili olmayan de novo ve sekonder olgular da agresif klinik seyre 
sahiptir. Bahsedilen olguda, genetik analizler sonucunda ortak kökenin 

(Resim-2). Antikoagülan ve antibiyotik tedavisine rağmen kitle boyutunda 
küçülme ve hastanın kliniğinde düzelme izlenmedi. Alınan kan, kateter ve 
spesifik kültürlerde üreme olmadı. Kitlenin ayırıcı tanısında granülositik 
sarkom düşünüldü ancak hastaya mevcut haliyle tanısal girişim yapıla-
madı. Hastaya AML’ye dönüşüm sebebiyle Etoposid ve Sitozin Arabinozid 
tedavisi başlandı. Takipte ateşi kontrol altına alındı ve kalp yetmezliği 
semptomları tamamen kayboldu. Ekokardiyografik görüntülemede sağ 
atriumdaki kitle tamamen geriledi ve evre 2 triküspit yetmezliği dışında 
patolojhi görülmedi. (Resim-3). 

Tartışma: Granülositik sarkomlar immatür myeloid hücre proliferasyonu 
ile oluşan ve extramyeloid tutulum gösteren nadir görülen lezyonlardır. 
Allojenik transplantasyon sonrası akut lösemiye dönüşüm gösteren bu 
vakada kalp yetmezliği semptomları ile saptanan kardiak kitle kemoterapi 
sonrası tamamen kaybolmuştur. Kalp yetmezliği ve kardiak kitle sapta-
nan myeloid neoplazili hastalarda ayırıcı tanıda granülositik sarkom akla 
gelmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Akut Myeloid Lösemi, Alojenik Transplantasyon, Granülositik 
Sarkom,
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-099 Referans Numarası: 144

STEROİD VE İVİG YANITSIZ İMMUN TROMBOSİTOPENİ 
HASTALARINDA SPLENEKTOMİYE KÖPRÜ OLARAK 
ELTROMBOPAG TEDAVİSİ; İKİ OLGU
Ceyda Aslan1, Rafet Eren1, Mehmet Hilmi Doğu1, Osman Yokuş1, Şermin Altındal1,  
Elif Suyanı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Son zamanlarda, bozulmuş trombosit üretiminin de idiyopatik 
immun trombositopeni (ITP) patogenezinde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu 
durum kemik iliğinde trombosit üretimini uyararak etki eden trombopoi-
etin reseptör agonistlerinin (TPO-RA) (eltrombopag ve romiplastin) geliş-
tirilmesine yol açmıştır. TPO-RA’lar, splenektomi sonrası nükseden veya 
splenektomi için kontrendikasyonu bulunan ve en az bir tedavi ile başarı 
sağlanamamış kanama riski taşıyan erişkin ITP hastaları için önerilmekte-
dir. Literatürde splenektomi öncesi TPO-RA’ların kullanımı ile iligli sınırlı 
veri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, steroid ve intravenöz immunglobulin 
(İVİG) tedavilerine dirençli olup eltrombopag ile splenektomiye hazırlanan 
iki ITP olgusu sunmaktayız.

Olgu 1: 64 yaşında kadın hastaya, rutin kontrolleri sırasında trombosit 
sayısı 9x109/L saptanarak, ITP tanısı kondu. 1mg/kg/gün dozunda baş-
lanan oral prednizolon ile trombosit sayısı normal seviyelere yükseldi. 
Steroid dozu, 4. haftanın sonunda azaltılmaya başlandı ve 2.ayın sonunda 
kesildi. Tedavi bitiminden 9 ay sonra trombosit sayısı 6x109 /L olarak sap-
tandı. Hastaya tekrar steroid tedavisi (deksametazon 40mg/gün x 4 gün) 
verildi, ancak yanıt alınamadı. İkinci sıra tedavi olarak splenektomi plan-
landı. Diğer kemik iliği patolojileri, splenektomiden önce yapılan kemik 
iliği incelemesi ile dışlandı. Hastaya 2 gün boyunca 1g/kg/gün dozunda 
İVİG uygulandı. Ancak 33x109/L düzeyine yükselen trombosit sayısının bir 
gün sonra bu seviyenin altına düştüğü gözlendi. Bunun üzerine hastaya 
eltrombopag 50 mg/gün dozunda başlanarak tedricen 75mg/gün dozuna 
yükseltildi. 6 hafta eltrombopag tedavisi sonrası trombosit sayısı 24x109/L 
saptanmasına rağmen çevre kanı yaymasında trombositler sayıca nor-
mal izlendi. Splenektomi, açık cerrahi yöntem ile herhangi bir kanama 
komplikasyonu olmaksızın gerçekleştirildi. Splenektomi sonrası trombosit 
sayısının 124x109/L olması üzerine eltrombopag kesildi ve splenektominin 
5. ayında trombosit sayısı 110x109 /L olarak bulundu.

Olgu 2: 61 yaşında kadın hasta peteşiyal döküntüler ile hastanemize baş-
vurdu ve hastaya ITP tanısı kondu. 1 mg/kg/gün dozunda başlanan oral 
prednizolon tedavisine yanıt alınamadı. Trombosit sayısı 2x109/L idi. Diğer 
kemik iliği patolojilerini dışlamak için yapılan kemik iliği biyopsisi İTP ile 
uyumlu bulundu. Splenektomi planlanan hastaya 2 gün boyunca 1g/kg/
gün dozunda İVİG uygulandı ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine has-
taya eltrombopag 50mg/gün dozunda başlandı. Tedavinin 15. gününde 
trombosit sayısı 7x109/L ölçülmesi nedeni ile eltrombopag dozu 75mg /
gün’e yükseltildi. Doz artışından beş gün sonra trombosit sayısı 57x109/L’e 
yükseldi ve splenektomi operasyonu yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası 
dönemde hemorajik komplikasyon gözlenmedi. Splenektomiden hemen 
sonra, trombosit sayısının 169x109/L olması üzerine eltrombopag kesildi. 
Hasta halen trombosit sayısında düşüş olmadan takip edilmektedir.

Tartışma: Birinci basamak tedaviye dirençli olup splenektomi planlanan 
İTP hastalarında, perioperatif kanama komplikasyonlarını azaltmak için, 
güvenli trombosit sayısına ulaşmak önemlidir. Bu amaçla uygulanan 
İVİG tedavisine, bizim vakalarımızda da olduğu gibi, her zaman yeterli 
yanıt alınamaybilir. Son yıllarda, TPO-RA’lar alternatif bir tedavi seçeneği 
olarak gündeme gelmiştir. Sonuç olarak eltrombopag, steroid ve/veya 
İVİG dirençli İTP hastalarında splenektomi veya diğer cerrahi müdahaleler 
öncesinde güvenli trombosit düzeyini sağlamak amacı ile, önemli bir yan 
etki oluşturmadan geçici olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: immun trombositopeni, dirençli ITP, eltrombopag, splenektomi

gösterilmesi halinde RT tanısı konulmalı, aksi takdirde KLL fenotipinde 
MBL’nin eşlik ettiği de novo CD5+ DBBHL olarak kabul edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Monoklonal B Hücreli Lenfositoz, Diffüz Büyük B Hücreli 
Lenfoma

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
P-098 Referans Numarası: 365

APSCT SONRASI ENGRAFMAN YETERSİZLİĞİ OLAN 
HASTALARDA ELTROMBOPAG KULLANIMI: ÜÇ OLGU 
SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Aliye Serpil Sarıfakıoğulları1, Melya Pelin Kırık2, Salih Sertaç Durusoy1,  
Handan Haydaroğlu Şahin1, İlknur Gündeş2, Mustafa Pehlivan3

1Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakil Ünitesi

Giriş: Periferik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (PHSCT) sonrası 
persistan trombositopeni yaygın bir sorundur. Uzamış izole trombosito-
peni HSCT sonrası diğer serilerin iyileşmesine rağmen 3 aydan uzun süre 
trombosit transfüzyon ihtiyacının devam etmesidir. %2.6-37 oranında 
görülür ve transplant ilişkili mortalite ve overall survival ile kuvvetle ilişkili-
dir. Uzamış trombositopeninin sebebi otolog nakillerde genellikle engraf-
man yetersizliği ve hastalık nüksü iken; allojenik nakillerde ise engrafman 
yetersizliği, GVHD ve diğer immunolojik proçesler, enfeksiyonlar, ilaçlar 
gibi nedenlere bağlı görülebilir. Trombosit engrafmanı öncesinde kanama 
riskinin yüksek olduğu bu dönemde standart bir tedavi yaklaşımı yoktur; 
FDA tarafından kronik ITP tedavisinde onay alan Eltrombopagın son 
dönemlerde PHSCT sonrası trombositopenide kullanımı araştırılmaktadır. 
Bu çalışmada kliniğimizde PHSCT uygulanmış ve trombosit engrafman 
yetersizliği bulunan 3 hastamızda trombositopeninin iyileştirilmesinde 
Eltrombopag tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Gaziantep Üniversitesi Kemik İliği Nakil Ünitesi’nde, ilk PHSCT 
sonrası greft başarısızlığı ve ikinci PHSCT sonrası platelet engrafman yet-
mezliği gelişen hematolojik maligniteli 3 hastada eltrombopag kullanımı 
retrospektif olarak sunuldu.

Sonuç: 3 hasta; 2 erkek, 1 kadın, yaş ortalaması 52 (45-57) yıl, Tanıları AML, 
NHL ve ALL idi. 3 hastaya da myeloablatif tedavi rejimiyle allogenik PHSCT 
uygulandı. Posttransplant 60. günde pür engrafman yetmezliği nedeniyle 
ilk donörlerinden ikinci kez PHSCT yapıldı. İkinci nakil sonrası lökosit eng-
rafmanı ortalama 18.3 (16-21) günde oldu ancak üç hastada da trombosit 
engrafman yetmezliği mevcuttu. NHL’li hastada akut grade 3 cilt GVHD 
gelişti. Mikofenolat mofetil, CsA ve streoidle immünsupresyona 1 haftada 
tam yanıt alındı. Buna rağmen trombositopeni devam etti. Hastaların hiç-
birinde viral enfeksiyon ya da relaps bulgusu yoktu. Hastaların kemik iliği 
biyopsileri hiposelülerdi ve megakaryosit sayısı azalmıştı. Hastaların 2-3 Ü/ 
hafta aferez trombosit ihtiyacı oluyordu. Mukozal kanamaları da olan ALL 
hastasına steroid (6 hafta) ve Rituximab (2 doz) uygulanmasına rağmen 
yanıt alınamadı. Trombositopenisi devam eden 3 hastaya da trombosit 
engrafman yetersizliği nedeniyle transplantasyondan ortalama 110 gün 
sonra (60-144), 1x50 mg dozunda eltrombopag başlandı. 3 hastada da 
tedavinin ortalama 27. (20-35) gününde yanıt elde edildi; plt ≥ 30 × 109 / 
L (plt: 30.000-247.000). Eltrombopag ile ilişkili hiçbir yan etki gözlenmedi.

Tartışma: Eltrombopag, PHSCT sonrası trombosit engraftman yetmezliği 
olan hastalarda güvenle ve etkili bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Periferik hematopoetik kök hücre transplantasyonu, 
Eltrombopag, uzamış trombositopeni
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yaşında hastanemizde opere edildiği, post-op dönemde AV tam blok 
nedeni ile ‘’pacemaker’’ takıldığı, sonrasında da üç kez pil değişimi yapıldı-
ğı, bu dönemde anemisi saptanan hastanın bölümümüze yönlendirildiği 
öğrenildi. Hastada büyüme geriliği hepatosplenomegali, indirek hiper-
bilirubinemi ve skolyoz mevcut idi. Bir yaşından sonra her ay eritrosit 
transfüzyonu ihtiyacı olan hastanın hemoglobin değerleri 6,7-8,8 g/dL 
arasında, MCV değerleri 96-100 fL arasında, retikülosit değerleri 0,7-3,4% 
arasında seyretmekte idi. Kemik iliğinde eritroid hiperaktivite ve çift 
çekirdekli normoblastlar saptanması nedeni ile CDA düşünülerek gene-
tik analiz yapıldı. Hastada CDA tip 1 tanısı moleküler olarak doğrulandı. 
Oniki yaşına kadar aylık transfüzyon ihtiyacı olan hastaya 12 yaşında iken 
haftada 3 gün olacak şekilde IFN-alfa 2b tedavisi başlandı ve başlandıktan 
sonra hastanın hemoglobin değerleri 9,9-12,3 g/dL arasında seyretti. Bir 
yıldır IFN-alfa 2b almakta olan hastanın hiç transfüzyon ihtiyacı olmadı.

Sonuç: Konjenital diseritropoetik anemi tip 1 hastalarının bir kısmı trans-
füzyon bağımlı hale gelmektedir. Biz transfüzyon bağımlı bu tip 1 CDA 
hastamızda 1 yıldır IFN-alfa 2b tedavisini herhangi bir toksisite görmeden 
uyguladık ve hastanın transfüzyon ihtiyacı kalmadığını, IFN-alfa 2b’nin 
bu hastada etkin ve güvenilir olduğunu gözlemledik. CDA tip 1 hastaları 
dünyada çok nadir olarak rapor edilmektedir ve bu hastalarda tedavi 
sonuçlarının bildirilmesi yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Konjenital diseritropoetik anemi, Interferon alfa-2b

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-102 Referans Numarası: 327

KONJENİTAL DİSERİTROPOETİK ANEMİNİN ALFA 
İNTERFERON İLE TEDAVİSİ VE ALFA TALASEMİ BİRLİKTELİĞİ
Hande Kızılocak1, Gürcan Dikme1, Khanim Baba Zada2, Tiraje Celkan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

Konjenital diseritropoetik anemi (KDA) kemik iliği yetmezliği sendrom-
larından biridir. Kemik iliğinde eritroblastların normal proliferasyonunda 
duraklama, morfolojik değişim (binükleer eritroblastlar), displazi ve erit-
roid hiperplazi ile seyreder. Hemolitik anemi bulguları vardır, retikülositoz 
hemolize göre beklenenden daha düşük düzeydedir. En sık hemoliz ile 
giden anemilerle, özellikle de herediter sferositoz ile karışır.

Yedi yaşında kız hasta, tarafımıza ilk defa 3 yaşında iken çatapat intoksi-
kasyonu sırasında fark edilen ve transfüzyon gerektiren anemisi nedeni 
ile tetkik amaçlı yönlendirildi. Fizik muayenede hepatosplenomegali 
saptanan hastanın periferik yaymada hipokrom mikrositer anemisi ve 
anizopoikilositozu mevcuttu. Hemoglobin elektroforezi normal saptanan 
hastanın anemisi ile uyumsuz retikülositopenisi mevcuttu ve tetkiklerinin 
hemolitik anemi ile uyumlu gelmesi üzerine yapılan ozmotik frajilite testi 
normaldi. Hastanın özgeçmişinde uzamış sarılık öyküsü vardı. Hastada ön 
tanı olarak talasemi ve KDA düşünüldü. Hasta genetik testler sonuçlanana 
kadar 3 kez daha eritrosit transfüzyonu aldı. Hastanın genetik testlerinde 
KDA SEC23B heterozigot mutant bulunurken, alfa talasemi gen mutasyo-
nunda alfa 3.7 delesyonu saptandı. Hastanın KDA tanısı sonrasında, alfa 
interferon 2.000.000MU/m2/doz haftada 3 kez subkutan uygulanmaya 
başlandı. Hastanın Hb değeri 15 günlük alfa interferon tedavisi ile 6.7’den 
9.8mg/dL’ye yükseldi. Üç aylık tedavi sonrası tedaviye ara verildiğinde Hb 
değerindeki düşüş nedeni ile interferon tedavisi tekrar başlandı. Hasta 
halen yan etki gözlenmeksizin tedaviye ve poliklinik kontrollerine devam 
etmektedir.

Konjenital diseritropoetik anemi nadir görülen bir eritrosit hastalığıdır ve 
özellikle anemi ile orantısız retikülositoz varlığında ayırıcı tanıda düşü-
nülmelidir. Alfa interferon tedavisi ile transfüzyon bağımlılığı ortadan 
kalkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: alfa interferon, alfa talasemi, konjenital diseritropoetik anemi

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-100 Referans Numarası: 474

İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİ VERİLEN OLGULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ
Nihal Karadaş1, Ersin Töret1, Ulaş Karadaş2

1Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji 
2Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji

Giriş: Demir eksikliği anemisi bebeklik ve çocukluk döneminin en sık 
görülen kan hastalığıdır. Demir eksikliği anemisi (DEA), dünyada özellikle 
az gelişmiş ülkelerde çok yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde değişik 
yaş gruplarında yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda DEA’nın %30-78 gibi 
çok yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Demir eksikliği anemisinde 
oral tedavi ilk tercih olmasına rağmen ilaç intoleransı, aneminin ağır olma-
sı, malabsorbsiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi durumlarda parenteral 
tedavi uygulanabilmektedir.

Materyal metot: Haziran 2014-Haziran 2017 tarihleri arasında hastane-
mize anemi nedeni ile Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvuran ve 
intravenöz demir tedavisi uygulanan 1-18 yaş aralığında olan 33 olgunun 
dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: İntravenöz demir tedavisi uygulanan 33 olgu çalışmaya dahil 
edildi. Olgular 3-17 (ort:11y) yaş aralığında ve 17’si kız,16’sı erkekti. 
Hastaların hemoglobini 3,2-9g/dl (ort:6.8g/dl) arasında idi. Onu kız ve 
dokuz erkek olmak üzere 19 hastada beslenme bozukluğuna sekonder 
DEA saptandı.4 hastada beslenme bozukluğu ve talasemi taşıyıcılığı, 2 
hastada beslenme bozukluğu ve Pika, 2 hastada oral demir tedavisi intole-
ransı, 1 hastada tüm oral demir preperatlarına alerjik reaksiyon mevcuttu. 
1 hastada VWH, 1 hastada Chron, 1 total gastrektomi, 4 disfonksiyonel 
uterin kanama, 7 Çölyak hastalığı tespit edildi.

8 hastada demir eksikliğine ilaveten B12 eksikliği mevcut ile 2 hastada 
demir eksikliği ve folik asit eksikliği vardı. Her üçünün birden eksik-
liğine rastlanmadı. Kombine eksikliklerinin malabsorbsiyon ile ilişkisi 
saptanmadı.

1 hasta 5 yıl önce Burkitt lenfoma tanısı ile tedavi alırken gelişen gastrik 
perforasyon nedeni ile total gastrektomi olduğu öğrenildi. Hemoglobini 
5g/dl’nin altında (3.2g/dl)olan sadece bir hasta vardı ve bu hastaya 15cc/
kg’dan ERT takıldı ve Hg 5.7g/dl’ye yüksekldikten sonra intravenöz demir 
tedavisi uygulandı. 1 hastada infüzyon sırasında olan ve titreme ile yükse-
len ateş gelişti ve antipiretik ve infüzyon hızının yavaşlatılması ile sorun 
yaşanmadı. 1 hastada infüzyona başlandıktan 3 gün sonra infüzyon uygu-
lanan damar yolunda tromboflebit izlendi. 

Hastaların 1 hafta sonra alınan kontrol hemogramlarında hemoglobin 
değerleri 2,3±1,5g/dl yükseldi ve 1 ay sonunda yaşa göre normal değer-
lere ulaştığı görüldü.

Tartışma: Çocukluk çağında da demir eksikliği anemilerinde etyolojinin 
ayrıntılı irdelenmesi gereklidir.Endikasyon olması durumunda intravenöz 
demir tedavisi çocukluk çağında güvenle kullanılabilecek etkin bir tedavi-
dir ve transfüzyon ihtiyacını beliirgin azaltır.
Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, intravenöz demir tedavisi

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-101 Referans Numarası: 486

CDA TİP 1 HASTASINDA INTERFERON-ALFA 2B YANITI
İnci Yaman Bajin1, Fatma Gümrük1, Mualla Çetin1, Şule Ünal1

1Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Ankara

Giriş: Konjenital diseritropoetik anemi (CDA), makrositoz ile karakterize 
bir eritropoez bozukluğudur. Ekstremite anomalileri ve skolyoz anemiye 
eşlik edebilir. CDAN1mutasyonu olan transfüzyon bağımlı hastaların 
Interferon (IFN) tedavisinden yarar görebileceğine dair yayınlar mevcuttur. 
Burada IFN-alfa2b tedavisinden yarar gören ve transfüzyon ihtiyacı orta-
dan kalkan bir tip 1 CDA hastası sunulmaktadır.

Olgu: Onüç yaşında erkek hasta ilk kez beş aylıkken kilo alamama nede-
niyle doktora başvurduğunda üfürümü nedeniyle yapılan tetkiklerinde 
müsküler VSD ve sekonder pulmoner HT saptandığı, bu nedenle bir 
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 � Pediatrik Akut Lösemiler
P-104 Referans Numarası: 572

MAKSİLLAR SİNÜS KİTLESİ İLE TANI KONULAN PEDİATRİK 
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Özgür Cartı1, Yusuf Ziya Aral1, Mediha Akcan1, Besim Hacıoğlu1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Akut lenfoblastik lösemide (ALL) santral sinir sistemi ve testis dışın-
da ekstramedullar tutulum oldukça nadir bir durumdur. Ekstramedullar 
tutulum genellikle kötü prognoza işaret etmektedir. Tedavide kemoterapi 
yanısıra radyoterapi ve cerrahi özellikle dirençli olgularda bir seçenek 
olmaktadır.

Olgu: Bir ay önce başlayan yüzde şişlik yakınması ile başvuran 9 yaşında 
kız hastanın fizik muayenesinde solukluk, sağda daha belirgin olmak 
üzere tüm yüzde şişlik, sağ submandibularda 1x 0.5 cm hareketli ağrısız 
lenf nodu ve kot altı 6 cm splenomegalisi mevcuttu. Tam kan sayımında 
Hb: 9.5 gr/dL, MCV: 78 fL, BK: 6010/mm3, mutlak nötrofil sayısı: 1940/mm3, 
PLT: 216.000/mm3 olan hastanın periferik kan yaymasında blast görülme-
di. Biyokimyasında total protein 12.6 g/dL, albumin 3.5 g/dL, LDH 477 
U/L saptandı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Eritrosit 
sedimentasyon hızı: 100 mm/saat, IgG düzeyi 7560 mg/dL ölçüldü. Kemik 
iliği aspirasyonunda silme FAB L1 tipi lenfoblastlar görüldü, akım sito-
metri pro B ALL ile uyumluydu. Kranyal ve maksillofasial MRG’de bilateral 
maksillar sinüslerde yumuşak doku dansitesi, maksillofasial bölgede derin 
yumuşak dokular ve kas yapılarında kalınlık artışı saptandı. Sağ maksillar 
sinüs biyopsisinde lösemik infiltrasyon görüldü. Santral sinir sistemi tutu-
lumu yoktu. Pro B ALL tanısı alan hastaya ALL İC-BFM 2009 protokolüne 
göre indüksiyon kemoterapisi başlandı. Kemoterapi ile yüzdeki şişliğinde 
belirgin gerileme olan hastanın 33. gün kemik iliği remisyondaydı, kontrol 
MRG’de maksillar sinüslerdeki yumuşak doku dansitelerinde de gerileme 
oldu. İzlemde bakılan Immunglobulin düzeylerinin normalleştiği görüldü. 
Reindüksiyon kemoterapisi almakta olan hasta, çocukluk çağı akut len-
foblastik lösemilerde nadir paranasal sinüs tutulumu olması nedeniyle 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: maksillar sinüs, akut lenfoblastik lösemi, ekstramedullar 
tutulum

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-103 Referans Numarası: 204

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI BİR OLGUDA NİLOTİNİB 
TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN NEKROTİZAN PANKREATİT
Begüm Küver1, Fatma Geçgel2, Toluy Özgümüş2, Aslıhan Sezgin2, Yıldız İpek2,  
Tayfun Elibol2, Tayfur Toptaş2, Işık Atagündüz2, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Nilotinib, philadelphia kromozom pozitif Kronik Myeloid Lösemi 
(KML) tanılı hastalarda kullanılan selektif 2. jenerasyon bir tirozin kinaz 
inhibitörüdür. Nilotinib tedavisinin yan etkileri arasında asemptomatik 
lipaz yüksekliği %29-47 sıklığında bulunmaktadır. Pankreatit ise %0.9-2 
sıklıkta nadir görülen bir yan etkisidir (1). Literatürde nilotinibe bağlı 
akut pankreatit vakası sunumları kısıtlıdır. Bu olgu sunumunda nilotinibe 
bağlı olarak gelişen ve mortal seyreden bir nekrozitan pankreatit vakası 
bildirilmektedir.

Vaka: 62 yaşında erkek hasta, ağustos 2013 tarihinde kronik faz KML tanısı 
alarak, imatinib 400 mg/gün tedavisi ile izleme alındı. Tedavinin 12. ayın-
da major moleküler yanıt (MMY) elde edilememesi üzerine nutrisyonel, 
metabolik parametreleri ve kardiyak değerlendirmesi uygun olan hastaya 
nilotinib 800 mg/gün tedavisi başlandı. Tedavinin 6. ayında MMY elde edil-
di. Yakınmasız izlenen hastanın nilotinib tedavisinin 29. ayında karın ağrısı, 
bulantı, kusma şikayetleri ile dış merkez acil servis başvurusunda yapılan 
tetkiklerinde amilaz:10.500U/L, lipaz: 4433U/L ve CRP yüksek saptanmış. 
Batın tomografisinde(BT) pankreas baş ve gövdesinde %50’den fazla 
oranda etkilenen akut pankreatite sekonder parankimal nekroz ile uyumlu 
hipodens alanlar izlenerek hasta akut pankreatit tanısı ile interne edilmiş. 
Balthazar skorlaması 10 olan hastanın nilotinib tedavisi ve oral alımı kesi-
lerek parenteral sıvı ve meropenem tedavisi düzenlenmiş. Meropenem 
tedavisi 13 güne tamamlanarak hasta taburcu edilmiş. Etyolojiye yönelik 
tetkiklerinde MRCP’de koledokta taş ve dolum defekti izlenmeyen, lipid 
profili normal, elektrolit dengesizliği saptanmayan, bitkisel ilaç ve etanol 
kullanım öyküsü olmayan hasta nilotinibe bağlı non-biliyer nekrotizan 
akut pankreatit olarak değerlendirildi. Hastaya dasatinib 140 mg/gün 
dozunda başlandı. Bir hafta sonraki kontrolde hastanın karın ağrısı, bulantı 
ve distansiyon şikayetinin devam etmesi üzerine tekrarlanan batın BT‘de 
(akut pankreatit tanısından 28 gün sonra); pankreas korpus ve kuyruk kesi-
mini oblitere eden kistik lezyon-psödokist gelişimi izlendi (şekil1). Genel 
cerrahi bölümüne yönlendirilen hasta takibinde genel durumu hızla bozu-
lup nekrozitan pankreatit gelişiminin 3. ayında exitus oldu.

Tartışma: Tirozin kinaz inhibitörlerinin serum lipaz seviyesinde artışa 
neden olduğu bilinmektedir. Nilotinib alanlarda %20’ye varan oranda 
lipaz seviyesinde yükselme görülmekle birlikte nilotinibe bağlı akut pank-
reatit %1den az oranda bildirilmiştir(2). Pankreatitin kesin mekanizması 
bilinmemektedir. Pankreatit tablosu genellikle tedavinin erken dönemin-
de ortaya çıkıp; %69 hastada ilk ay içinde, %17 hastada 2. ayda izlenir ve 
sıklıkla bir hafta içinde iyileşme eğilimi gösterir(1). ENACT çalışmasında 
1793 hastanın 27’sinde 4 hastada tedavinin kesilmesini gerektirecek; 
ENESTnd çalışmasında ise sadece biri grade 3/4 olan 8 pankreatit vakası 
görülmüştür. Literatürde saptayabildiğimiz nilotinibe bağlı akut pankrea-
tit gelişmiş 6 vaka sunumu bulunmaktadır. Bu olgular tedavinin en geç 2. 
haftasında ortaya çıkmış olup tedavi ile 15 gün içinde iyileşme göstermiş 
ve mortal seyretmemiştir. Bizim vakamızda ise pankreatit tedavinin 29. 
ayında gelişmiş ve mortal seyretmiştir. Literatürde nilotinib ilişkili geç 
başlangıçlı akut pankreatit olgusu bildirilmemiş olmakla birlikte farklı 
ajanlarla (özellikle statin grubu) tedaviden aylar hatta yıllar sonra akut 

pankreatit gelişebildiği gösterilmiştir(3).

Kaynaklar

1. REVIEW European LeukemiaNet recommendations for the management and avo-
idance of adverse events of treatment in chronic myeloid leukaemia; Leukemia 
(2016) 30, 1648–1671 © 2016 Macmillan Publishers Limited All rights reserved 
0887-6924/16

2. Pezzilli R, Corinaldesi R, Morselli-Labate AM: Tyrosine kinase inhibitors and acute 
pancreatitis. JOP 2010;11:291–293

3. Jones MR, Hall OM, Kaye AM, Kaye AD. Drug-induced acute pancreatitis: a review. 
Ochsner J 15: 45-51, 2015

Anahtar Kelimeler: kronik myeloid lösemi, pankreatit, nilotinib
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Giriş: POEMS; polinöropati, organomegali, endokrinopati, M protein 
varlığı ve cilt bulguları ile seyreden ve birden çok sistemi tutan nadir bir 
hastalıktır. Patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Genellikle kemikleri 
osteosklerotik lezyonlar şeklinde tutar. Olguların 1/4’inde kemik tutulumu 
görülmeyebilir. Bu hastalarda Castleman hastalığı tabloya eşlik edebilir. 
Aşağıda eritrositoz tetkik için hematoloji polikliniğine yönlendirilen ve 
uzun yıllar süren takibınde POEMS eşliğinde Castleman hastalığı saptanan 
bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle yapılan tetkikleri sırasında 
saptanan eritrositoz (Hb:18g/dl) nedeniyle 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hematoloji Polikliğine sevk edilen 50 yaşındaki erkek hasta-
nın fi,zik muayenesinde tiroidektomi izi dışında bir bulgu saptanmıyor. 
TA:110/80 ölçülüyor. Eritrositoz açısından yapılan tetkiklerinde, biyokimya, 
Epo düzeyi, solunum fonksiyon testleri ve arter kan gazları normal sınırlar 
içinde bulunuyor. KMPN yönünden istenen JAK2, Ekzon 12, MPL ve BCR/
ABL mutasyonları negatif geliyor. Yapılan kemik iliği biyopsisi hücreden 
zengin, megakaryositlerde artış ve grade1 retiküler lif artışı mevcut; ancak 
KMPN yönünde belirgin bulgu saptanmıyor. Hasta 1 kez uygulanan filebo-
tomi sonrası asetilsalisilik asit 100mg/gün altında takibe alınıyor. 

Özgeçmişinde 2006 yılında biyopsi ile kanıtlanmış ve steroide yanıt alınan 
bir kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati öyküsü var. Yaklaşık 
6 yıl herhangi bir progresyon görülmeksizin takip edilen hasta inguinal 
herni operasyonu için yapılan tetkikler sırasında tespit edilen patolojik 
görünümlü inguinal lenfadenomegaliler ve hepatosplenomegali varlığı 
nedeniyle yatırılıyor. Çekilen PET-BT’de supra ve infra diyafragmatik 
lenfatik istasyonlarda yaygın hiperplazik görünümlü ön planda indolen 
lenfomayı düşündüren lenf bezleri saptanıyor. Hastanın baş bölgesinde 
ciltte koyulaşma bulunması, sendromik bir yüzü bulunması, fizik muayene 
belirgin hepatosplenomegali, çomak parmak tespit edilmesi, hipotiroidi 
ve nöropati varlığı POEMS sendromunu akla getiriyor. Ancak hastada 
kemik lezyonları ve M proteini tespit edilemiyor. İnguinal lenf bezinden 
yapılan eksizyonel biyopsi sonucu Castleman hastalığı ile uyumlu geliyor. 
Hormon testleri Addison hastalığını (adrenal yetersizlik varlığını) doğrulu-
yor. Bunun üzerine hasta POEMS sendromu eşliğinde Castleman hastalığı 
olarak kabul edilerek takibe alınıyor. Bir süre sonra nöropatide ilerleme 
görülmesi üzerine endikasyon dışı talep ile 25 mg/gün lenalidomid başla-
nıyor. Altı aylık lenalidomid kullanımı sonunda nöropatik belirti ve bulgu-
larda belirgin gerileme ve biyokimyasal düzelme saptanıyor. 

Tartışma: Demiyelinizan polinöropatinin ender sebeplerinden biri olan 
POEMS multisistemik bir hastalıktır. Nörolojik bulgulara endokrinopati, 
organomegali ve cilt değişikliklerini eşlik eder. Hepatosplenomegali ve 
lenfadenopati sık karşılaşılan bulgulardır. Kemik tutulumu sklerotik lez-
yonlar şeklindedir. POEMS sendromlu olguların bir bölümüne multisentrik 
Castleman hastalığı eşlik eder. Kronik demiyelinizan nöropatili hastaların 
yaklaşık %10’unda monoklonal gammopati bildirilmiştir. Protein elekt-
roforezi ile söz konusu M proteinini her zaman yakalamak mümkün 
olmayabilir;şüphe edilen olgularda immünfiksasyon elektroforezi yapıl-
malıdır. Monoklonal paraproteinemi ve nöropatisi olan hastalarda amilo-
idoz, multipl miyelom, makroglobulinemi, kriyoglobulinemi, Castleman 
hastalığı, POEMS ve lenfomalar mutlaka araştırılmalıdır. Günümüzde 
hedefe yönelik monoklonal antikorlar (örn: rituksimab) ve lenalidomid 
gibi yeni ajanlar ile gerek POEMS gerekse Castleman hastalığının tedavi-
sinde olumlu adımlar atılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Castleman Hastalığı, Lenalidomid, POEMS

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-108 Referans Numarası: 441

KİMERİZM ANALİZİ: YENİ NESİL DİZİLEME YÖNTEMİ 
DENEYİMİMİZ
Aslı Toylu1, Özden Altıok Clark1, Ozan Salim2, Levent Ündar2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılmış olgularda kime-
rizm analizi için yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak elde edilen 
sonuçların paylaşılması.

Gereç ve yöntem: Olgulardan yanak içi sürüntüsü, kan veya kemik iliği 
örnekleri alındı ve genomik DNA eldesi gerçekleştirildi. Yeni nesil dizi-
leme için oluşturulan multipleks PCR panelinde tek nükleotid varyantı 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-105 Referans Numarası: 178

HEREDİTER SFEROSİTOZ TANISINDA EMA BAĞLAMA TESTİ 
İÇİN CUT-OFF NE OLMALI?
Mesude Falay1, Mehmet Şenes2, Gül Ece Ulusan1, Melike Pekin1, Dogan Yücel2,  
Simten Dagdaş1, Funda Ceran1, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

The eosin-5 ′ -maleimide (EMA) bağlama testi Herediter Sferositoz tanı-
sında yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir testtir. EMA floresan boyası 
eritrositlerdeki plazma membran proteinlerine özellikle de band 3 prote-
inine bağlanmaktadır bu nedenle de herediter sferositozlu olgularda da 
EMA’nın plazma membran proteinlerine bağlanması sağlıklı bireylere göre 
azalmıştır. Ancak EMA bağlama testi için referans aralık ve cut-off değeri 
için bir konsensüs bulunmamaktadır. Farklı akım sitometri cihazlarında 
laboratuvarlar arası farklı referans aralıklar kullanılmaktadır. Biz bu çalış-
mada sağlıklı bireylerde EMA için referans aralık belirlemeyi ve HS tanısı 
için optimal cut-off değerini belirlemeyi amaçladık. Bunun için Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI)’ın referans aralık için önerdiği 
şekilde 120 sağlıklı bireyden EMA bağlama testi çalıştık. 0-15 yaş arası 
50 sağlıklı çocukda ortalama mean floresan İntensitivitenin (MFI) 24.326 
(22.955-25.459) erişkin yaş grubundaki 70 sağlıklı bireyde ise ortalama MFI 
27.554 (23.444-33.029) olarak hesapladık. Çocuklarda EMA bağlama tes-
tinde MFI değerleri erişkin yaşa göre düşük bulundu. CLSI’ın referans aralık 
için minumun önerdiği örnek sayısının 120 olması nedeniyle sağlıklı çocuk 
ve yetişkin için referans aralık ve cut-off çalışmamız devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: EMA, herediter sferositoz

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-106 Referans Numarası: 293

JAK2 P.V617F ALLEL YÜKÜ <%10 SAPTANMIŞ HASTALARDA 
KLİNİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aslı Toylu1, Ozan Salim2, Turgay Coşkun2, Levent Ündar2

1Akdeniz Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Kronik myeloproliferatif hastalık öntanısı ile takipli ve JAK2 p.V617F 
mutasyonu allel yükü %10’un altında saptanmış hastalarda klinik özellik-
lerin değerlendirilmesi.

Gereç ve yöntem: Hastaların periferik kan veya kemik iliği örneklerinden 
elde edilen genomik DNA kullanılarak JAK2 geni ekzon 14 bölgesinde 
yer alan c.1849G>T (p.V617F) mutasyonu gerçek zamanlı kantitatif PCR 
(ipsogen JAK2 MutaQuant Kit, Qiagen) ile incelenmiştir. Mutant allel yükü 
yabanıl ve varyant allellerin standart eğrileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Ocak 2014-Ağustos 2017 arasında kliniklerimizde 
takip edilen ve JAK2 p.V617F mutasyonu pozitif saptanan 307 hasta ara-
sındaki 41 (%13) olguda mutant allel yükü %10’un altında saptanmıştır. 
Olgularda ortalama trombosit sayısı 508x103/mm3 ve Hb:13,5 gr/dL olarak 
belirlenmiştir ve 28 (%68) olguda trombosit sayısı normalin üzerindedir. 
Ortalama trombosit sayısı mutant allel yükü ≤%5 olan 36 (%88) olguda 
500x103/mm3 saptanırken %5’in üstünde olan 5 (%12) olguda 564x103/
mm3 olarak belirlenmiştir. JAK2 p.V617F mutasyonu allel yükü değerleri-
nin düşük olduğu durumlarda, kemik iliğindeki normal klonların gelişimi 
baskılanmamaktadır ancak belirgin klinik tablolar gözlenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: KMPH, JAK2, Allel Yükü

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-107 Referans Numarası: 254

ERİTROSİTOZ İLE BAŞVURAN POEMS SENDROMUNUN 
EŞLİK ETTİĞİ BİR CASTLEMAN HASTALIĞI OLGUSU
Uğur Kimyon1, Alper Yaşar1, Selin Berk1, Dilek Keskin1, Sevil Sadri1, Nurgül Yurttaş1,  
Ayşe Salihoğlu1, Ahmet Emre Eşkazan1, Metin Pehlivan1, Halil Yanardağ1, Muhlis Cem Ar1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-110 Referans Numarası: 473

SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMA İLİŞKİLİ KAZANILMIŞ 
ANJİOÖDEM OLGUSU
Şeyma Yıldız1, Güzin Çakmak2, Burcu Ülküden2, Münci Yağcı2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kazanılmış anjioödem (KAÖ), C1 esteraz inhibitör (C1-INH) yetmezli-
ği ile ilişkili, bradikinin aracılı hayatı tehdit eden, nadir görülen bir durum-
dur. Genellikle lenfoproliferatif hastalıklar zemininde ortaya çıkmaktadır.

Olgu: 62 yaşında kadın hasta ateş, halsizlik, karında şişlik, gece terlemesi 
yakınmalarıyla başvurdu. 7 yıldır splenik marjinal zon lenfoma (SMZL) 
tanısıyla tedavisiz olarak izlendiği bilinmekteydi. 16 yıl önce ilk kez deter-
jan maruziyeti sonrası anjioödem geliştiği, 10 yıl boyunca ataklar halinde 
devam ettiği sonrasında 6 ay süreyle danazol, metilprednizolon tedavisi 
verildiği öğrenildi. Atak sıklığı azalmakla birlikte devam ettiği tespit edildi. 
Fizik incelemede karaciğer ve dalakta büyümeye eşlik eden pansitopeni, 
sedimantasyon, CRP ve LDH yüksekliği gözlendi. Kemik iliği biyopsisinde 
marjinal zon lenfoma infiltrasyonu mevcuttu. İlk anjioödem atağını 46 
yaşında yaşamış olması ve aile öyküsünün olmaması nedeniyle kazanılmış 
anjioödem olabileceği düşünüldü. C1 esteraz inhibitör (C1-INH) düzeyi 
0.06 g/L (0.15-0.35), C4 değeri 1,67 mg/dl (16-38) olarak saptandı. Serum 
immunfiksasyon incelemesinde IgM kappa tipi monoklonal gamopati 
izlendi. SMZL belirtili olduğu için 6 kür R-CVP (Rituksimab-Siklofosfamid-
Vinkristin-Prednizolon) tedavisi verildi. 6.kür sonunda dalak boyutunda 
%80 azalma, pansitopeni ve hastanın şikayetlerinde düzelme gözlendi. 
Hasta kemoterapiden sonra anjioödem atağı yaşamadı.

Tartışma: Kazanılmış anjioödem B hücreli hodgkin dışı lenfoma (HDL), 
lenfosarkom, kronik lenfositik lösemi, Waldenstrom makroglobulinemi-
si, önemi belirsiz monoklonal gamopati (MGUS), multipl myelom gibi 
hematolojik hastalıklarla birlikte görülmüştür. Lenfoproliferatif hastalıkla 
birlikte saptanabildiği gibi tanıdan yıllar önce ve sonra da görülebilmek-
tedir. B hücreli HDL’de patogenez tam olarak anlaşılamamış olsa da, tümör 
dokusundan immün bileşenler ya da monoklonal antikorların salındığı 
düşünülmektedir. Bu şekilde C1-INH’ya karşı gelişen antikor fonksiyonu 
bozarak ya da direkt olarak C1-INH protein düzeyini düşürerek anormal 
kompleman yanıtı ve bradikinin salınımı ile vasküler geçirgenliği arttırır. 
Sonuç olarak hayatı tehdit eden anjioödem tablosu açığa çıkmaktadır. 
Tekrarlayan anjioödem atakları B hücreli hodgkin dışı lenfomalarda, alt tip 
olarak da en çok splenik marjinal zon lenfomada bildirilmiştir. Tedavide 
splenektomi, rituksimab, immunokemoterapi gibi yaklaşımlar öneril-
miştir. Danazol, kortikosteroid, icatibant, traneksamik asit gibi ajanların 
özellikle lenfoma ilişkili KAÖ’de tekrarlayan atakları önlemede yetersiz 
kaldığı görülmüştür. Tek başına rituksimab uygulanarak başarılı olgular 
bildirilmiştir.

Sonuç: Anjioödemli olgularda herediter ya da kazanılmış ayrımının 
dikkatli yapılması ve kazanılmış anjioödemli olguların altta yatan len-
foproliferatif hastalık açısından araştırılması önerilmektedir. Tek başına 
ritüksimab ya da ritüksimab temelli kemoterapiler ile hematolojik hastalık 
ve eşlik eden KAÖ birlikte tedavi edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kazanılmış anjioödem, Lenfoproliferatif hastalıklar, C1 esteraz 
inhibitör yetmezliği, Rituksimab

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-111 Referans Numarası: 355

PSÖDOTROMBOSİTOPENİLERDE PLATELET FONKSİYON 
TESTLERİNİN TANIYA KATKISI
Birgül Öneç1, Sinem Cesur2, Kürşad Öneç3, Emel Çalışkan4, Şengül Cangür5

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Amaç: Psödotrombositopeni (PsödoTP), otomatik kan sayım cihazları 
tarafından trombosit sayılarının yanlışlıkla düşük saptanmasıdır ve en sık 

olan 140 genomik bölgenin hedeflendiği primer karışımı kullanıldı. DNA 
dizilemesi Ion PGM System-Ion S5 System cihazlarında gerçekleştirildi ve 
Ion Reporter Software varyant analizi programında yapıldı. Verici (donör) 
ve alıcı-nakil öncesi varyant profillerinin karşılaştırılması ile kimerizm ana-
lizinde kullanılabilecek varyantlar tespit edildi. Alıcı-nakil sonrası örneğin-
den elde edilen varyant dağılımı, analizde kullanılmak üzere seçilmiş olan 
varyant bölgelerine ait alleller kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuç: Verici ve alıcı-nakil öncesi varyant dağılımlarının belir-
lenmesinde amplikon okuma derinliği en az 50x olan bölgeler kullanıldı. 
Alıcı-nakil sonrası varyant dağılımında ise en az 200x olmak üzere 1800x 
okuma derinliğine varan amplikonlar kullanıldı. Olgular arasında %98.3-
40 aralığında karma kimerizm değerleri saptandı. Analiz sonuçlarımız 
kimerizm analizinde yeni nesil dizileme yönteminin kullanılabileceğini ve 
yüksek okuma derinliklerine ulaşılarak minör klonların da tespit edilebile-
ceğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kimerizm, Yeni Nesil Dizileme

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-109 Referans Numarası: 216

HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİLİ HASTALARDA  
DEMİR EKSİKLİĞİ VE TALASEMİ TAŞIYICILIĞI SIKLIĞI
Gönül Aydoğan1, Salim Keskin1, Zafer Şalcıoğlu1, Ferhan Akıcı1, Nihal Özdemir1,  
Cengiz Bayram1, Ezgi Uysalol1, Ebru Yılmaz1, Ali Ayçiçek1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Hipokrom mikrositer aneminin en sık nedenlerinden olan demir 
eksikliği anemisi ülkemizde sık rastlanan hematolojik sorunlardan biridir. 
Akdeniz kuşağında yer alan ülkemizde artmış oranda bulunan talasemi 
taşıyıcılığı da akraba evlilikleri nedeniyle sorun oluşturmakta, talase-
mi majorun yüksek insidansına neden olmaktadır. Bu yüzden talasemi 
taşıyıcılığının evlilik öncesi saptanarak önlem alınması büyük önem taşı-
maktadır. Çalışmamızda hematoloji polikliniğimize başvuran hipokrom 
mikrositer anemili hastaların ayırıcı tanısını yaparak demir eksikliği ane-
misi ve talasemi minor oranları ile ayırıcı tanıda kullanılan parametrelerin 
anlamlılık düzeylerini saptamayı amaçladık.

Yöntem: Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. çocuk hematoloji polikliniğine 
başvuran 200 hipokrom mikrositer anemili çocuk hasta tam kan sayımı, 
serum demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin, Mentzer indeksi 
ve Hb elektroforezi ile ve MCV düşük olup demir eksikliği ve beta-tala-
semi taşıyıcılığı saptanmayan olgular alfa-talasemi gen mutasyon analizi 
ile değerlendirildi. Demir eksikliği anemisi, beta-talasemi minor ve alfa 
talasemi taşıyıcılığı tanılarına göre gruplandırılan hastalarda gruplar arası 
farklılıklar incelendi.

Bulgular: Pediatrik hematoloji polikliniğine başvuran 200 hipokrom mik-
rositer anemili hastanın 154’ünde demir eksikliği anemisi (%77), 27’sinde 
beta talasemi taşıyıcılığı (%13,5) saptandı. 11 hastada beta talasemi minör 
ve demir eksikliği birlikteliği vardı. 8 hastada ise alfa talasemi gen mutas-
yonu saptandı, bu hastaların üçünde birlikte demir eksikliği anemisi de 
mevcuttu. RBC, MCV, Mentzer indeksi, serum demiri, TDBK, ferritin demir 
eksikliği anemisi ve talasemi taşıyıcılarının ayırdedilmesinde ileri derecede 
anlamlı bulunurken (p<0.001), RDW anlamlı çıkmadı (p>0.05).

Sonuç: Demir eksikliği anemisi ülkemizde yaygın olarak bulunan ve teda-
vi edilmesi gereken bir hastalıktır. Benzer tipte bir anemiye neden olan 
talasemi taşıyıcılığının saptanması da akraba evliliğinin sık görüldüğü 
ülkemizde genetik danışma açısından önemlidir. Talasemi taşıyıcılığının 
demir eksikliği ile birlikte bulunması halinde Hb elektroforezi hatalı sonuç 
verebilmektedir. Bu nedenle hipokrom mikrositer tipte anemisi olan has-
taların hematolojik parametrelerinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve demir 
eksikliği bulunan hastaların tedavi sonrası değerlerindeki düzelmenin 
takibi önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hipokrom mikrositer anemi, demir eksikliği, talasemi taşıyıcılığı
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Tablo 1. Periferik yayma ile psödotrombositopeni tespit edilmiş olan kişiler ile gerçek 
trombositopenisi olan kişilerde tanımlayıcı özellikler. 

Psödotrombositopeni (Grup A) 
Median (IQR 25-75)

Gerçek trombositopeni (Grup B) 
Median (IQR 25-75)

p

Yaş 46 (34-64) 62 (53-78) 0.013*

WBC (10^3/
uL)

8.100 (6.400-10.100) 7.200 (5.850-8.800) 0.17

Hb (g/dL) 12.9 (12.1-14.2) 12.8 (10.6-13.87) 0.28

Plt (10^3/uL) 65 (33-90) 43 (26-90) 0.33

MPV (fL) 9.6 (8.2-10.8) 10.2 (8.88-11.5) 0.13

PCT (%) 0.059 (0.027-0.112) 0.047 (0.024-0.095) 0.48

PDW (%) 17.6 (17.0-18.4) 16.8 (16.2-17.3) 0.006*

Col-EPI (s) 125 (98-163) 287 (205-300) <0.001*

Col-ADP (s) 84 (73-99) 224 (140-300) <0.001*

IQR: interquartile range, WBC: Beyaz küre sayısı, Hb: Hemoglobin, BTrombosit, MPV: Ortalama Trombosit Hacmi, 
PCT: Trombosit Platekriti, PDW: Trombosit Dağılım Genişliği, Col-EPI: Kollajen-epinefrin kartuşu ile kapanma 
zamanı, Col-ADP: Kollajen-ADPkartuşu ile kapanma zamanı, *: istatitistiksel anlamlı kabul edilen p<0.05 değerler

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-112 Referans Numarası: 268

ECULİZUMAB TEDAVİSİ ALTINDA TROMBOZ GELİŞEN 
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ OLGUSU
Funda Tayfun Küpesiz1, Gülen Tüysüz2, Alphan Küpesiz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), nadir görülen kronik, 
ilerleyici ve yaşamı tehdit eden multisistemik bir hastalıktır. PNH’daki 
progresif morbidite ve mortalitenin altta yatan nedeni kronik hemoliz iken 
eşlik eden tromboz ölümlerin %40-67’sinden sorumludur. Tromboz teda-
visinde antikoagülan uygulaması yanında kullanılmıyorsa ekulizumab’ın 
da başlanması önerilmektedir. Ekulizumab tedavisi altında tromboz geliş-
mesi nadir bir komplikasyondur. Burada kemik iliği yetmezliği ile başvu-
ran, kök hücre nakli (KHN) hazırlık aşamasında ekulizumab tedavisi altında 
tromboz gelişen ve hızla ilerleyen bir PNH olgusu bildirilmektedir.

Olgu: Onaltı yaşındaki kız olgu halsizlik, solukluk, vücudunda morluklar 
belirtileri ile başvurdu. Fizik bakıda ıslak peteşi ve tüm vücut deride yaygın 
peteşileri dışında olağandı. Tam kan sayımı Hb: 6,5 gr/dL, lökosit: 3800/
mm3, trombosit:11000/ mm3, MCV: 106 fL. LDH ve bilirubin değerleri nor-
maldi. Direkt coombs testi negatifti. Kemik iliği aspirasyon değerlendirme-
sinde; kemik iliği hiposellüler olup, megakaryosit, atipik blastik hücre ve 
displazi bulgusu görülmedi. Kemik iliği biyopsisinde ise sellülarite %15-20 
olup yağlı kemik iliği saptandı. Fluorescein labeled proaerolysin ile akım 
sitometri tetkikinde granülositlerde Tip III PNH klonu saptandı. Hedefe 
yönelik anti kompleman tedavi için ekulizumab başlandı. Hastaya küratif 
tedavi için tam uyumlu kardeşinden kök hücre nakli (KHN) yapılması 
planlandı. Ekulizumab idame tedavisi altında KHN hazırlığı yapılan olgu 
şiddetli karın ağrısı ile başvurdu. Derin nötropenide olan hastanın tiflit ve 
tromboz ön tanısı ile yapılan abdominal ultrasonografisinde bulgu sap-
tanmazken bir gün sonrasında karın ağrısının çok şiddetlenmesi üzerine 
tekrarlanan abdominal ve hepatik doppler ultrasonografisinde dalakta 
ve karaciğerde multipl enfarkt alanları saptandı. Enoksiparin tedavisi 
altında kliniği kötüleşince yapılan spiral batın bilgisayarlı tomografisinde; 
karaciğerde, dalakta, mide büyük kurvaturu boyunca ve pankreas kuyruk 
kesimlerinde enfarkt saptandı. Antitrombotik tedavi ve destek tedavisine 
rağmen düzelme olmayan olgu çoklu organ yetmezliği ile kaybedildi.

Tartışma: PNH’daki ölümün en sık nedeni tromboz olup hastaların 
%29-44’ünde en az bir kez tromboembolik olay görülür. Ekulizumab ile 
terminal kompleman inhibisyonunun yapılması tromboembolinin oluş-
masını engeller. Bizim olgumuzun öyküsünde tromboz olmamakla birlikte 
izemde hepatik, portal, splenik, çölyak venlerde yaygın trombüs gelişti ve 
olgumuzu ilk trombotik olayda kaybettik. Brodsky ve arkadaşları da çalış-
malarında 97 hastadan ikisinde tromboemboli görmüşlerdir; bunlardan 
biri tedavi kesiminden bir ay sonra diğeri de tedavi altında gözlenmiştir. 
Bizim olgumuzda da öyküde tromboemboli hikayesi yoktu ve ekulizumab 

etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) ile trombosit in vitro agulanutinasyo-
nu nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Teorik olarak, EDTA varlığında trombosit 
kümelerinin oluşması fonksiyonel adezyon moleküllerine ihtiyaç duyar, 
bu nedenle trombosit yapışması ve agregasyon testlerinin normal aralıkta 
olması beklenir. Psödo TCP ile gerçek trombositopeni arasındaki ayrımı 
yapmak için basit trombosit fonksiyon analizörünün (PFA) kapasitesini 
araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınmak üzere kliniğimize izole trombo-
sitopeni (TP, plt <150 x103 / μL) ile başvurmuş hastalar değerlendirildi. 
Bunlardan ölçümleri etkileyebilecek aspirin, NSAİ gibi ilaçlar kullanan, bili-
nen karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalar ve onam vermeyenler 
dışlanarak toplam 59 kişi çalışmaya alındı. Testlerin kendi içinde değerlen-
dirilebilmesi için 11 trombositopenik olmayan, sağlıklı gönüllüde de aynı 
testler çalışıldı. Kliniğimizde saptanmış hastalarda için Platelet Fonksiyon 
Analizörü (PFA -200©) ile trombosit fonksiyonları kollajen-ADP ve kolla-
jen-epinefrin kapanma zamanları (colADP ve colEPI) olarak ölçüldü. Bu 
yeni yöntemin pseudotrombositopeniyi saptama açısından sensitivite ve 
spesifiteleri incelenmek üzere Receiver Operating Characteristic (ROC) 
analizi yapıldı ve altın standart olarak kabul edilen periferik yayma (PY) 
ile karşılaştırıldı.

Bu çalışma 2015.04.03.370 proje numarasıyla Düzce Üniversite tarafından 
desteklenmiştir ve bunlar ön sonuçlardır.

Bulgular: Toplam 70 örnekle değerlendirmeler yapıldı. Hemogramda TP 
saptanmış kişilerin median yaşı 54 (min-max:21-90, IQR:37-68) arasında 
değişmekteydi ve 37’si (%63) kadındı. Platelet değerleri med 61x109 (min-
max:5-136, IQR:30-90), WBC ve Hb değerleri normal sınırlar içindeydi ve 
kontrol grubu ile arasında fark yoktu.

Trombositopenik kişiler altın standart olan PY ile değerlendirildiğinde 
PsödoTP’si olan (grup A) ve gerçek TP olan (grup B) iki gruba ayrıldı. Bu 
gruplar arasında Plt, MPV, PCT, WBC ve Hb değerleri arasında fark gözlen-
medi. PsödoTP’si olan hastaların, gerçek TP grubuna göre daha genç oldu-
ğu (median yaş 46 vs 62, p<0.05) ve PDW değerinin psödoTP grubunda 
anlamlı yüksek (med 17.6 vs 16.8, p<0.01) olduğu görüldü. Her iki grubun 
ColEPI ve ColADP değerleri incelendiğinde, bu değerlerin pseudotrombo-
sitopeni grubunda belirgin düşük (ColEPI için med 125 vs 287, ColADP için 
84 vs 224, her ikisi için p<0.001) olduğu saptandı (tablo 1).

Bu testlerin, tüm trombositopenik hastalara yapıldığında pseudotrom-
bositopeniyi saptama açısından sensitivite ve spesifiteleri incelenmek 
üzere ROC analizi yapıldı. ColEPI için yapılan ROC analizinde (AUC 0.813, 
SD:0.061, p<0.001, %95CI: 0.694-0.933) üreticinin önerdiği cut-off değeri 
(150) kullanıldığında testin sensitivitesi 74.4%, spesifitesi 95%, doğruluğu 
81.4% saptandı.

ColADP için yapılan ROC analizinde (AUC 0.878, SD:0.055, p<0.001, %95CI: 
0.770-0.986) üreticinin önerdiği cut-off değeri (100) kullanıldığında testin 
sensitivitesi 79.5%, spesifitesi 95%, doğruluğu 84.7% saptandı (Şekil 1)

Sonuç: İzole trombositopeni ile başvuruların %15-30’unu oluşturan psö-
doTP, aslında kanama eğilimi ile ilişkili olmayan, “in vitro” bir aglütinasyon-
dur. Bu durum, deneyimli klinisyenler tarafından PY’ların incelenmesi ile 
saptanabilir ancak bu imkânları olmayan merkezlerde; endişeli hastaların 
ileri merkezlere yanlış yönlendirilmeleri veya steroidler ve trombosit 
transfüzyonları ile gereksiz tedaviler sıkça ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma-
mızda izole TP ile başvuran kişilerde trombosit fonksiyonlarını değerlen-
diren kolay ve ucuz bir yöntem olan PFA testleri uygulayarak psödoTP ve 
gerçekTP’yi ayırt etmek için kullanılabileceği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: trombositopeni, pseudotrombositopeni, PFA, platelet fonksi-
yon testleri
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 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-114 Referans Numarası: 522

MULTİPL MYELOM ÖN TANILI OLGULARDA  
KROMOZOMAL ABERASYONLAR
Burcu Albuz1, Selcan Zeybek1, Menekşe Bağlar Öztürk1, Özlem Anlaş1, Bilge Sarıkepe1, 
Gökhan Ozan Çetin1, Füsun Düzcan2, Vildan Caner1

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli  
2Özel Tınaztepe Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, İzmir

Amaç: Multipl Myelom (MM) çok farklı tipte sayısal ve yapısal kromozomal 
aberasyonların gözlendiği bir hastalıktır ve bu açıdan, daha az kompleks 
kromozomal aberasyonların gözlendiği diğer hematolojik malignite-
lerden farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na Ocak 2013-Temmuz 2017 
tarihleri arasında MM ön tanısı ile başvuran hastalarda Fluoresan in situ 
Hibridizasyon (FISH) analizi ile belirlenen kromozomal aberasyonların 
değerlendirilmesi hedeflendi.

Gereç ve yöntem: Kromozomal aberasyonların belirlenmesi amacı ile MM 
ön tanılı 144 hastaya ait kemik iliği örneklerinde MM paneli için 13q14.3, 
17p13.1, t(4;14), t(11;14), t(14;16), 1q21 ve 1p32.3 hedeflerine yönelik FISH 
analizleri yapıldı.

Bulgular: Çalışma grubumuzda yer alan 7 hastaya ait örnekte hücre sayısı-
nın azlığı ve 5 hastaya ait örnekte kötü sinyal kalitesi nedeniyle, toplam 12 
hastada FISH analizi değerlendirilemedi. Geride kalan 132 hastada en sık 
gözlenen kromozomal aberasyonlar del(13q) (%12.1), 1q amplifikasyonu 
(%9.0), t(4;14) (%5.3), t(11;14) (%4.5), trizomi 14 (%3.0), trizomi 11 (%3.0) 
ve del(14q) (%3.0) olarak belirlendi. Genel olarak değerlendirildiğinde MM 
ön tanılı hastalardan 18 hastada (%13.6) tek bir kromozomal aberasyon 
gözlenirken, 16 hastanın (%12) 2 veya daha fazla kromozomal aberasyona 
sahip olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışma grubumuzda yer alan olgularda gözlenen kromozomal 
aberasyonların çeşitliliği MM’un oldukça heterojen yapısını yansıtmakla 
birlikte hastalığın patogenezinde birden fazla aberasyonun da rol oyna-
dığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, kromozomal aberasyonlar, moleküler 
sitogenetik

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-115 Referans Numarası: 60

ERKEN EVRE KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİNİN 
NADİR GÖRÜNÜMLERİ VE BİR MİDE KANSERİ VAKASI 
BİRLİKTELİĞİ: 2 VAKA SUNUMU
Mürüvvet Seda Aydın1, Ayşegül Üner2, Ümit Yavuz Malkan3, Müfide Okay1,  
Osman İlhami Özcebe1, Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1

1Hacettepe Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
3Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı

Kronik lenfositer lösemi (KLL), Batı Dünyasında en sık görülen lösemiler-
den biridir [1]. Hastalığın özellikle erken evrelerinde hematopoietik sistem 
dışında KLL tutulumu nadir olup, prognostik önemi tanımlanmamıştır.

Burada, oküler tutulumu olan iki KLL hastası sunmaktayız. Lakrimal bez 
tutulumu ile başvuran ilk hastada gastrik submukozada eş zamanlı in-situ 
adenokanser ve KLL tutulumu saptanmıştır. İkinci vaka ise lenfositozla tanı 
alıp göz kapaklarında KLL tutulumu gözlenmiştir.

Vaka-1: Atmış üç yaşında kadın hasta her iki göz kapağında ilerleyici 
tutulum ile başvurdu.Fizik muayenesinde göz kapakları şiş, kızarık ve 
hassastı. Lakrimal bez biyopsisinde, KLL olarak yorumlanacak şekilde CD5-, 
CD20+, CD23+/-, CD3- ve bcl negatif küçük lenfositik hücre tutulumu izlen-
di. Laboratuar incelemede lenfositoz (lenfosit sayısı: 19200/μL) görüldü. 
Periferik kan akış sitometrisi KLL ile uyumlu (CD5+CD19: %52) idi. Demir 
eksikliği anemisini aydınlatmak amacı ile yapılan üst gastrointestinal 
sistem endoskopik biyopsisinde gastrik in situ adenokanser saptandı. 
Subtotal gastrik rezeksiyon patolojisinde mide in situ adenokanseri ile 
gastrik submukoza ve pilorik ve post-pilorik lenf nodlarını tutan düşük 
dereceli B lenfoproliferatif hastalık (atipik KLL uyumlu) saptandı. Hastaya 

tedavisi altında ilk tromboembolik olayı ortaya çıktı. Hill ve arkadaşları, 
ekulizumab tedavisi alan 11 olgunun hiçbirinde tromboemboli kaydet-
memişlerdir. Trombositopenik olması nedeni ile kanama riski yüksek olan 
olgumuza literatüründe önerisi doğrultusunda profilaktik antikoagülan 
tedavi başlamamıştık. PNH’da hemoliz ve ilişkili semptomların ve kompli-
kasyonların tedavisinde ekulizumabın etkin olması nedeni ile nakil kararı, 
KHN’ne bağlı yüksek mortaliteden kaçınabilmek için hemolizden bağımsız 
olan şiddetli kemik iliği yetmezliği, malign klonal transformasyonu olan 
ve düşük nakil riski olan olgularda düşünülmelidir. Bizim olgumuzda da 
tanının konması ile birlikte verici taraması başlatılmış ve tam uyumlu 
kardeş vericisi bulunmuş olup KNH’ne kadar literatürde önerilen şekilde 
ekulizumab tedavisi başlanmıştır. Ancak nakil hazırlığı sürecinde gast-
rointestinal sistemde gelişen yaygın tromboz nedeni ile kaybedilmiştir. 
PNH hastalarında tromboz sık görülmekle birlikte ekulizumab tedavisi 
altında tromboz gelişmesinin nadir bir durum olmasına rağmen kliniği 
kötüleşen olgularda tromboz gelişebileceğinin akılda tutulması gerekti-
ğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: paroksismal noktürnal hemoglobinüri, tromboz, eculizumab

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
P-113 Referans Numarası: 415

SİKLOSPORİNE İYİ YANIT VEREN SAF ERİTROİD  
APLAZİ OLGUSU
Fatma Aykaş1, Vedat Aslan1, Dinç Süren1, Mesut Göçer1, Erdal Kurtoğlu1,  
İlknur Nizam Özen1, Utku Iltar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Saf eritroid dizi aplazisi (SEDA); erişkinlerde nadir görülen, kronik 
ve ciddi bir anemidir. En belirgin patolojik özelliği kemik iliğinde eritroid 
seride baskılanma görülürken diğer serilerin normal olmasıdır. Genellikle 
idiyopatiktir. SEDA için standart bir tedavi henüz bulunmamaktadır. 
Burada siklosporin ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş bir idiyopatik SEDA 
olgusu sunulmuştur.

Olgu: 35 yaş bayan hasta. 6 aydır anemi nedeniyle nedeniyle aylık 3-4 
ünite eritrosit süspansiyonu replasmanı aldığı öğrenillen hastanın tet-
kiklerinde Hg:6,6g/dl, WBC: 4300/mm³, Plt: 196.000/mm³, LDH, vitamin 
B12 ve folat seviyesi normal sınırlardaydı. Ferritin düzeyi 728 ng/ml ve 
EPO seviyesi 750 Mu/ml, periferik yaymasında patolojik özellik izlenme-
di. Coombs ve PNH testi negatifti. Kemik iliği aspirasyonunda myeloid 
eritroid seri oranı artmıştı. Patoloji raporu saf eritroid dizi aplazisi olarak 
yorumlandı. Etiyolojiye yönelik olarak yapılan tetkiklerinde patoloji sap-
tanmadı. Vakaya SEDA tanısıyla 1mg/kg dozda oral metilprednizolon 
tedavisi başlandı. Metilprednizolon 2 ay sonra tedaviye yanıt alınamaması 
ve yan etkileri nedeniyle devam edilmedi. Siklosporin 3mg/kg ve şelasyon 
tedavisi başlandı. Haftalık siklosporin tedavisi 3 aydır devam etmektedir. 
Son 2 aydır transfüzyon ihtiyacı olmamıştır. Siklosporin tedavisi ile Hgb 
değeri son 2 ayda; 8,9 g/dl’den 12,9 g/dl’ye yükselmiştir. 

Sonuç: SEDA nadir görülen bir anemi nedenidir. Yıllık insidansı milyon-
da beştir. Erişkin yaş grubunda genellikle idiyopatiktir. Lenfoproliferatif 
hastalıklar, otoimmün hastalıklar, timoma ve diğer solid organ tümörleri, 
ilaçlar (fenitoin, ribavirin, interferon, rekombinant eritropoetin gibi) ve 
viral enfeksiyonlar (parvovirüs B19, HIV, hepatit virüsleri gibi) en bilinen 
nedenleridir. Vakamız idiyopatik SEDA olarak kabul edilmiştir.

Günümüzde SEDA için standart bir tedavi yoktur. Çoğu vaka etki meka-
nizması bilinmemekle birlikte steroid tedavisine yanıt verir. Steroid teda-
visine yanıtsız olanlarda ikinci ajan oral siklosporin tedavisidir. Dirençli 
vakalardaki tedavi seçenekleri Aplastik anemideki gibidir.

Vakamız oral steroide dirençli ancak oral siklosporin tedavisine yanıtlıdır. 
Bu vaka SEDA’nın aneminin nadir bir nedeni olması ve steroide yanıtsız ve 
siklosporine yanıtlı olması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: saf eritroid dizi aplazisi, anemi, siklosporin, steroid
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iliğinin remisyonda olduğu görüldü ve TG düzeyi de normale yakın bir 
değere geriledi.

Olgu 2: Dört aylık kız bebek rutin doktor kontrolünde hepatosplenome-
gali saptanması üzerine gönderildi. Tam kan sayımında BK 329.700/µL, Hb 
9,1 g/dl, trombosit 396.000/µL, Periferik yaymada %95 blast izlendi. Kemik 
iliği aspirasyonunda %53 L1 tipi blast görüldü. İnfant akut lenfoblastik 
lösemi tanısı kondu. Hasta plazmasının tüpte belirgin lipemik olduğu 
izlendi ve lipit profilinde TG düzeyi 4352 mg/dL, TK 344 mg/dL, HDL-K 136 
mg/dL ve LDL-K 3 mg/dL bulundu. Serumda sodyum, potasyum, kalsiyum 
ve fosforu normaldi. Lipaz 97 U/L ile hafif yüksek ve amilaz normaldi. 
Ailede hiperlipidemi öyksüü yoktu. Hiperlipidemiye yönelik spesifik bir 
tedavi uygulanmadı. Hastaya başlanan Interfant-06 kemoterapi protoko-
lünün 7. gününde olgunun periferik kanda BK’sı 3000/ µL’ye inmişti ve TG 
düzeyinin de normale yakın bir değere gerilediği görüldü.

Tartışma: Literatürde ALL olgularında tanıda trigliserit düzeylerinde ve 
LDL-K düzeylerinde yükseklik ve HDL-K düzeyinde düşüklük olduğu bil-
dirilmiştir. Serum lipit değişikliklerinin patofizyolojik mekanizmaları tam 
olarak bilinmemektedir. Yüksek TG ve LDL-K düzeylerinin sentezlerindeki 
artış ya da klirenslerindeki azalma veya her ikisi ile ilişkili olabileceği düşü-
nülmüştür. Lipoprotein lipaz ve lesitin-kolesterol asitransferaz enzimleri 
şilomikron metabolizmasında yer alırlar ve aktivitelerinin azalması bu 
lipitlerin klirensini azaltıyor olabilir. Ya da akut lösemideki immun disre-
gülasyon nedeniyle açığa çıkan sitokinlerle ortaya çıkan bir akut faz yanıtı 
bu lipitlerin yapımını arttırıyor olabilir. Çalışmalarda tümör hücrelerinin 
de TG sentez edebildiği ve salabildiği, hücre içi nötral lipitten zengin 
hücrelerin yıkımı ile büyük miktarda lipit salınabildiği gösterilmiştir. 
Literatürde akut monoblastik lösemili bir infant olguda tanıda tanımlanan 
ağır HTG’ye rastlanmıştır. İki infant hiperlökositozlu ALL olgumuzda tanıda 
ağır HTG olması ve kemoterapi ile TG değerinin düşmesi HTG’nin gelişim 
mekanizması tam olarak bilinemese de tümör yükü ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hipertrigliseridemi, hiperlipidemi, akut lenfoblastik lösemi, 
infant lösemisi

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-117 Referans Numarası: 66

AKRABA DIŞI ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ İLE BAŞARIYLA 
TEDAVİ EDİLEN PRİMER İLEAL MİYELOİD SARKOM
Püsem Patır1, Nur Soyer1, Gülsüm Akgün Çağlıyan2, Nazan Özsan3, Filiz Vural1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Denizli 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Miyeloid sarkom (MS), kemik iliği dışında bulunan miyeloid kökenli bir 
malign tümördür. MS en çok AML ile ilişkilidir. MS ile ilişkili AML vaka-
larının oranı araştırmalar arasında değişmekte ancak genellikle %3-10 
arasında değişmektedir. MS’nin sadece %6.5 gastrointestinal sistemden 
köken alır. Bu hastalarda genellikle kemik iliği tutulumu olmaksızın karın 
ağrısı, bulantı, kusma, bağırsak tıkanıklığı ya da gastrointestinal kanama 
gibi özgül olmayan belirtiler bulunur, böylece bu hastalar kolayca yanlış 
teşhis edilir. Burada, hastalığın anlaşılmasını artırmak ve bireyselleştirilmiş 
tedaviler için bir referans sağlamak amacıyla gastrointestinal sistemden 
köken alan bir MS vakası sunulmuştur.

Otuz dört yaşında erkek hasta, Aralık 2012’de karın ağrısı ile hastanemizin 
acil servisine başvurdu. 1 yıldır ara ara karın ağrısı olan hastada ileus ile 
uyumlu bulgular saptandı. Bunun üzerine abdominopelvik bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekildi. İleal anslar düzeyinde submukozal hematom 
ile uyumlu duvar kalınlaşması ve bu düzeyde ince barsaklarda ileus 
ile uyumlu dilatasyon izlendi. Genel Cerrahi kliniğine yatırılan hastaya 
laparotomi ile parsiyel ileum rezeksiyonu ve uç uca anastomoz yapıl-
dı. İnce barsak ameliyat materyalinde makroskopik olarak 3 cm çapta 
izlenen tümörün patolojik incelemesi sonucunda MS tanısı konuldu. Ek 
komplikasyon gelişmeyen hasta operasyon sonrası 7. günde hematoloji 
kliniğine yönlendirilerek taburcu edildi. Periferik tam kan sayımı normal 
sınırlardaydı. Periferik yaymada blast hücresi görülmedi. Kemik iliği aspi-
rasyon ve biopsisinde %2-3 dolayında blastik hücre izlendi. Sitarabin ve 
idarubicin (7+3) kemoterapisi planlandı fakat hasta tedaviyi reddetti. 
Bu nedenle hasta takibe alındı. Mart 2013’te kontrol pozitron emisyon 
tomografisi-BT (PET-BT) çekildi. Batın sağ alt yarısında ileal anslar arasında 

3 kür fludarabin-siklofosfamid-ritüksimab verildi ve tam yanıtlı olarak 
izlenmektedir.

Vaka-2: Elli üç yaşında kadın hasta asemptomatik lenfositoz (lenfosit 
sayısı: 18000/ μL) ile başvurdu. Fizik muayenede ele gelen lenf bezesi 
ya da dalak büyüklüğü yoktu. Çevre kan yayması ve akış sitometrisi 
(CD5+CD19: %69) KLL ile uyumlu idi. Hasta Rai evre 0 KLL tanısı aldı. Altı 
aylık izlem sonrası, alt göz kapağında kitle ele geldi. Biyopsi örneği, CD10 
ve CyclinD1 negatif olup düşük dereceli B lenfoproliferatif hastalık ile 
uyumlu idi. Sadece lokal radyoterapi verildi ve 3 yıldır her hastalık prog-
resyonu gözlenmedi.

Tartışma: KLL’de oküler bulguların yaklaşık %12 civarı olduğu tahmin 
edilmektedir. Lakrimal bez tutulumu ise oldukça nadirdir [2-4]. Gastrik 
adenokanser ile KLL birlikteliği rapor edilmiş nadir vakalar vardır [5-7].

Sonuç: Hekimler, KLL’nin nadir ilik dışı tutulumları ve erken evrelerinde 
bile ikinci malignitelerin varlığı açısından dikkatli olmalıdır. Tedavinin 
tutulan organa göre değişebileceği akılda tutulmalıdır.
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Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositer lösemi, Lakrimal bez, İlik dışı tutulum, Mide 
kanseri

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-116 Referans Numarası: 534

İKİ İNFANT ALL OLGUSUNDA AĞIR HİPERTRİGLİSERİDEMİ
Şebnem Yılmaz1, Melek Erdem1, Özlem Tüfekçi1, Batuhan Küçükali2, Birsen Baysal1,  
Hale Ören1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Akut lenfoblastik lösemide (ALL) steroid ve l-asparaginaz tedavisi ile 
ortaya çıkan hipertrigliseridemi (HTG) iyi bilinmektedir. Henüz tedavinin 
başlanmadığı, tanının yeni konduğu ALL olgularında ilk başvuru anında 
trigliserit düzeyinin 1000mg/dL’nin üzerinde olduğu ağır HTG’ye litera-
türde rastlanmamıştır. Burada kliniğimizde tanı anında ağır HTG’si olan iki 
ALL’li infant olgu sunulmuştur.

Olgu 1: Rutin muayenesinde solukluğu saptanan üç aylık kız bebek yapı-
lan tam kan sayımında beyaz küre (BK) sayısının 900.000/µL saptanması 
nedeniyle merkezimize gönderildi. Fizik muayenede karaciğeri kot altında 
3 cm, dalak 4 cm ele geliyordu. Tetkiklerinde BK 457.000/µL, Hb 10,1 g/
dl, trombosit 74.000/µL idi. Periferik kan yaymasında %99 blast izlendi. 
Kemik iliği aspirasyonunda (KİA) %98 L1 tipi blast görüldü. İnfant akut 
lenfoblastik lösemi tanısı kondu. Trigliserit (TG) düzeyi. Hasta plazmasının 
tüpte belirgin lipemik olduğu izlendi ve lipit profilinde trigliserit düzeyi 
1419 mg/dL, total kolesterol (K) 129 mg/dL, HDL-K 12 mg/dL ve LDL-K 
62 mg/dL bulundu. Serumda sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosforu 
normaldi. Serum amilaz ve lipaz normaldi. Ailede hiperlipidemi öyküsü 
yoktu. Hiperlipidemiye yönelik spesifik bir tedavi uygulanmadı. Hastaya 
başlanan Interfant-06 kemoterapi protokolünün 1. ayında, hastanın kemik 
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Sonuç: İbrutinib tedavisinin nüks ile seyreden ve alışılmış tedavi seçe-
neklerini tüketmiş dalağın MZL hastalarında iyi bir seçenek olabileceği 
ve ibrutinib tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebileceği akılda 
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İbrutinib, Lenfoma, Marginal Zon Lenfoma

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-119 Referans Numarası: 428

HEMOFAGOSİTOZ İLE PREZENTE OLAN, PRİMER AKCİĞER 
TUTULUMLU İNTRAVASKÜLER BÜYÜK B HÜCRELİ 
LENFOMA OLGUSU
Işıl Erdoğan Özünal1, Ferhat Arslan2, Serkan Güngör3, Ilgın Koçak4,  
Gülçin Halise Tokdemir4, Ayten Güner Akbıyık5, Hatice Uslu3, Tülay Tecimer6

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği 
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
6Acıbadem Üniversitesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: İntravasküler büyük B hücreli lenfoma (İVBBHL), neoplastik hüc-
relerin damar lümeni içinde olması ile karakterize, agresif seyirli, nadir 
görülen bir Hodgkin dışı lenfomadır. Santral sinir sistemi, deri, böbrek gibi 
ekstra-nodal tutulum ile veya hemofagositik sendrom (HFS) ile prezen-
tasyon görülebilir. Bu bildiride HFS nedeniyle tetkik edilip primer akciğer 
tutulumlu İVBBHL tanısı konan bir olguyu özetlemeyi amaçladık.

Olgu: Kırk altı yaşında erkek hasta 3 haftadır var olan, üşüme-titremenin 
eşlik etmediği, 39 dereceye ulaşan ateş yüksekliği ve kilo kaybı nedeniyle 
hastanemizin enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılmıştı. Burada yapılan 
değerlendirmede hepatosplenomegali, pansitopeni, serum ferritin ve 
trigliserid yüksekliği olduğu görülen hasta HFS ön tanısı ile altta yatan 
sebebin araştırılması için hematoloji servisine alındı. Fizik muayenede 
karaciğer kot altında 4-5 cm, dalak kot altında 3 cm ele gelen, bilateral 
inguinal 1-2 cm yumuşak hareketli lenf nodları olan hastanın akciğerle-
rinde yaygın ronküs duyuldu. Özgeçmişinde 20 paket/yıl sigara öyküsü 
olan hasta sigarayı 20 yıl önce bırakmıştı. Çevresel kan yaymasında atipik 
hücre görülmedi. Akut faz ve LDH yüksekliği olan (laboratuar bulguları 
Tablo 1’de özetlenmiştir) hastanın kemik iliği aspirasyonunda eritrositleri 
fagosite etmiş histiyositler (Resim 1, sol) görüldü. Kemik iliği biyopsisinde 
lenfoma infiltrasyonu yönünde bulgu görülmedi. Akciğer grafisinde ve 
toraks tomografisinde tüberküloz veya başka bir enfeksiyonu destekleyen 
bulgu görülmedi. Kan, idrar, kemik iliği ve balgam kültürlerinde üreme 
olmadı. Rose-Bengal testi negatifti. Solunum fonksiyon testinde restriktif 
tipte solunum fonksiyon bozukluğu saptandı. Hastanın PET/BT incele-
mesinde her iki akciğer parankiminde tomografi görüntülerinde belirgin 
patolojinin saptanmadığı diffüz artmış FDG tutulumu ile dalakta ve kemik 
iliğinde diffüz artmış FDG tutulumu dikkat çekti (Resim 2 ve 3). Lenf nodla-
rında belirgin FDG tutulumu görülmediğinden akciğer biyopsisi yapılma-
sına karar verildi. Göğüs cerrahisi kliniğinde video torakoskopik yöntemle 
sol akciğere wedge rezeksiyon uygulandı. Operasyon yaklaşık 45 dakika 
sürdü ve sonrasında cerrahi komplikasyon izlenmedi, hastanın toraks 
dreni postoperatif 2. günde alındı. İzlemde LDH ve karaciğer enzimlerinde 
artış olması nedeniyle lenfoma ön tanısı ve eşlik eden HFS olduğu için 1 
mg/kg/gün dozda metilprednizolon 5 gün süre ile verildi. Akciğer doku 
örneğinde vasküler yapılar içinde CD20 pozitif neoplastik lenfoid hücreler 
görülen hastaya İVBBHL tanısı kondu (Resim 1, sağ). Hastaya tanının kesin-
leşmesinin ardından hematoloji servisine yatışının 13. gününde R-CHOEP 
(rituksimab-siklofosfamid-doksorubisin-vinkristin-etoposid-prednizolon) 
kemoterapi rejimi başlandı. Hastanın tedavi ve takibi halen kliniğimizde 
devam etmektedir.

Tartışma:  İntravasküler lenfoma ve HFS klinik seyri hızlı ve prognozu 
kötü antiteler olduğundan bu hastalara tanı konabilmesi için gereken 
girişimsel işlemlerin multidisipliner olarak, vakit kaybetmeden yapıl-
ması ve tedavinin gecikmeden başlanması hayati önem arz etmektedir. 
Olgumuzda akciğer biyopsisine yönlendiren bulgu PET/BT’de görülen 
ve lenfoproliferatif hastalıklarda görülen tipik tutuluma uymayan akciğer 
tutulumu olmuştur. Solunum fonksiyon testinde restriksiyon bulgusu 
olması da akciğerden biyopsi yapılmasını gerektiren bir patoloji olduğunu 
desteklemiştir. Hastamızda PET/BT’de görülen dalak tutulumu HFS’a veya 
lenfomaya ikincil olabilir ve HFS’a ikincil olduğu var sayılırsa tek organda 
(bu hasta için sadece akciğerde) tutulum olması klasik lenfoma evrelemesi 

barsak duvarından kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 4x3.5 cm boyutunda 
artmış metabolik tutulum gösteren yumuşak doku kitlesi izlendi ve nüks 
lezyon olarak değerlendirildi. Kemik iliği aspirasyon ve biopsisinde %1-2 
dolayında blastik hücre izlendi. 29 Mart ile 4 Nisan 2013 tarihleri arasında 
7+3 remisyon-indüksiyon kemoterapisi verildi. Konsolidasyon tedavisine 
Mayıs ile Temmuz 2013 arasında 3 kür yüksek doz sitarabin olarak düzenli 
aralıklarla devam edildi. Ağustos 2013’te kontrol PET-BT’de tam metabo-
lik yanıt izlendi. Aile içi tam uyumlu donörü olmayan hasta için akraba 
dışı donör taraması başlatıldı. Hastaya 5 Ağustos 2014’te miyeloablatif 
hazırlama rejimi ile akraba dışı tam uyumlu donörden allojenik kök hücre 
transplantasyonu (AKİT) yapıldı. AKİT sonrası 2 yıl ve 5 ay sonra MS bulgu-
su olmadan ve kontrol altında graft versus host hastalığı ile takip edilirken, 
miyokard enfarktüsü nedeni ile ex oldu.

MS başka bir hematolojik malignite ile birlikte görüldüğünde tanı konul-
ması daha olasıdır fakat izole veya primer MS’de büyük bir tümör yükü 
durumunda bile, tanı konulması daha zordur. Gastrointestinal sistemden 
kaynaklanan primer MS olgusu az sayıdadır ve bizim olgumuzda olduğu 
gibi ince barsakta en sık etkilenen alan ileumdur. MS’nin prognozu son 
derece kötüdür. Az sayıda hastada etkili tedavilerden sonra uzun tam 
remisyon süreleri sağlanır. Hiçbir tedavi veya takip kılavuzu olmamasına 
rağmen, birkaç çalışma, primer MS’yi tedavi etmek için AML için kullanılan 
sitarabin ile kombine edilmiş antrasiklin rejimlerinin kullanımını önermek-
tedir. Allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (AKHT) MS 
için etkili bir tedavi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Miyeloid sarkom; İleal; Hematopoetik kök hücre nakli

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-118 Referans Numarası: 300

MARJİNAL ZON LENFOMA’DA İBRUTİNİB TECRÜBESİ
Gökhan Özgür1, Murat Yıldırım1, Bilge Uğur1, Selim Sayın1, Meltem Aylı1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: İlerlemiş ve nüks marjinal zon lenfomalarda (MZL) çok sınırlı olan 
tedavi yaklaşımları içinde yeni bir tedavi olan İbrutinib, hastalığın oluşu-
munda kritik bir önem taşıyan BCR sinyal ileti yolağı üzerine etki ederek 
habis B hücrelerinin yaşamı, çoğalması, yapışkanlığı ve göç yeteneği üze-
rinde etkili olmaktadır.

Olgu:73 yaşında kadın hasta, Nisan 2010’da steroide dirençli otoimmün 
hemolitik anemi nedeniyle yapılan splenektomi sonrası dalak patolojisi 
splenik marjinal zon lenfoma tanısı aldı. Memede ve kemikte oluşan 
ekstranodal tutulumlar nedeniyle hastaya 6 kür R-CHOP tedavisi verildi. 
2014’den itibaren gelişen nükslerinde sırasıyla rituksimab-bendamustine, 
lenalidomid ve R-GDP tedavisi verildi. Şubat 2017’de yoğun akciğer zarı 
mayi ve yaygın ülsere cilt yaraları ile başvurdu. Göğüs tüpü ile boşaltılan 
akciğer zarı mayi ve cilt biyopsisi MZL ile uyumlu geldi. Hastaya 560 mg/
gün ibrutinib başlandı. Tedavinin ilk ayından itibaren genel durumu düze-
len hastanın cilt bulguları ve akciğer zarı mayi tama yakın kayboldu. Hasta 
ibrutinib tedavisinin 5 ayında tam düzelme altında takip edilmektedir.

Tartışma: İbrutinib; kronik lenfositer lösemi (KLL), mantle hücreli lenfoma 
(MCL), yaygın büyük B hücreli lenfoma, follüküler lenfoma ve hatta mul-
tiple myeloma ile waldenström makroglobulinemi tedavisinde kullanıl-
mak üzere geliştirilmiş ağızdan kullanıma uygun, ilk Bruton Kinaz enzim 
engelleyicidir. Bu ilaç B hücre antijen almaç sinyal geçişini engelleyerek 
habis B hücrelerinin çoğalmasını azaltarak hücre ölümünü harekete geçir-
mektedir. İbrutinib halen daha önce tedavi almış nüks KLL/SLL ve MCL 
hastalarında kullanım izni almıştır. Marjinal zon lenfomalar (MZL), anormal 
B hücre çoğalmasına sebep olan süreğen iltihabi durumların ve B hücre 
antijen almaç (BCR) etkinleştirmesinin nedenler bilimi içerisinde suçlandı-
ğı bir lenfoma türüdür. Yavaş seyirli, dalak ait, lenf düğümü ve lenf düğü-
mü dışı alt türleri olan çok unsurlu bir gruptur. Tedavide geçiştirici veya 
sınırlı tedavi yaklaşımlarından daha ağır tedavilere kadar değişen farklı 
yaklaşımlar kullanılmaktadır. İleri evre hastalarda genellikle tam şifa elde 
edilememekte ve hastalık nükslerle seyretmektedir. Nüks eden hastalarda 
sonuçları yeni yayımlanan faz-II çalışma ile daha önce en az 1 kür CD20’ye 
karşı tedavi almış, nüks MZL’da, İbrutinib ile %48 toplam yanıt elde edildiği 
bildirilmiştir. İlerlemesiz sağ kalma, alt türler arasında farklılık göstermekte 
olup dalağa ait MZL için 19.4 ay olarak bildirilmiş ve 19 aylık takip sonuçla-
rında ortanca toplam yaşam süresine hala ulaşılamamıştır.
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açısından bakıldığında bu olguların erken evre olarak sınıflandırılmasına 
neden olmakla birlikte klinik seyrin hızlı ve agresif olması, standart tedavi-
ye yanıtın diğer erken evre Hodgkin dışı lenfomalarda beklendiği şekilde 
olmaması belki de bu tür nadir hastalıklar için lenfoma evrelemesinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hemofagozitoz, İntravasküler Lenfoma
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Çekilen PET/CT’de pankreas hilusta 30*48 mm 46*63 mm 65*75 mm kitle 
etkisi oluşturan multiple LAP (SUV max’ı 32), preaortik multiple LAP (SUV 
max’ı 49,8), batın sol yarısında muhtemelen ileumu tutan yaklaşık 15 cm 
segmentte artmış FDG tutulumu izlendi (SUV max 29). Pankreas hilusun-
da bulunan yumuşak doku kitlesinden alınan biyopsi neticesinde yüksek 
dereceli B hücre immunfenotipli nonhodgkin lenfoma infiltrasyonu sap-
tandı ve immunohistokimyasal incelemede CD20 yaygın pozitif olarak 
raporlandı. Evre 4 hastalık olarak değerlendirilerek hastaya R-CHOP proto-
kolü uygulandı. Hasta 3. kür tedaviyi aldıktan 2 hafta sonra progresif nefes 
darlığı ve öksürükle başvurdu. Ateşi 38,3 C olarak ölçülen hastanın çekilen 
toraks BT’sinde yaygın bilateral infiltrasyon görüldü. Pnömoni tanısıyla 
Piperasilin+Tazobaktam, Ciprofloksasin, Trimetoprim+Sülfametoksazol ve 
Oseltamivir başlandı. Balgamda ARB, Legionella antijeni ve anti-Clamidya 
IgM negatif olarak görüldü. Balgam örneğinde iltihabi hücreler, az sayıda 
makrofajlar görüldü. Histopatolojik örnekleme yapılabilmesi amacıyla 
wedge rezeksiyon uygulandı. Patolojik incelemede bronşiolitis obliterans 
organize pnömoni (BOOP) ile uyumlu bulgular saptandı. Hastaya 3x40 mg 
Metilprednizolon başlandı. Hastanın şikâyetlerinde gerileme ve kliniğinde 
düzelme saptandı. Metilprednisolon dozu haftalık olarak azaltılarak tedavi 
2 aya tamamlandı. Hastada gelişen BOOP’u açıklayacak başka herhangi bir 
faktör bulunamayarak mevcut durum Rituksimab kullanımına bağlandı.

Tartışma: BOOP akciğerleri etkileyen inflamatuar bir hastalık olup his-
topatolojik incelemeyle tanı koyulmaktadır. Hastamızda görüldüğü gibi 
nefes darlığı, hafif öksürük ve akciğer görüntülemelerinde saptanan 
bilateral yamalı infiltrasyonlar ile ortaya çıkabilir. Çoğunlukla idiyopatik 
olarak saptanmakla birlikte İdiyopatik olan olgular dışında infeksiyonlar, 
romatolojik hastalıklar, allojenik kök hücre ve böbrek nakli sonrasında 
görülebilmektedir. Çeşitli ilaçlarda olası sebep olarak karşımıza çıkmakta 
olup bleomisin, doksorubisin, sitozin arabinozid ve hidroksiüre gibi kemo-
töropatik ajanlar etyolojde yer almaktadır. Rtuximab ile BOOP dışında 
ARDS, Diffüz alveolar hemoraji, interstisyel pnömoni gibi nadir gözüken 
akciğer toksisiteleri de bildirilmiş olup rituximab kullanan ve nefes dar-
lığı, öksürük gibi belirtiler ile başvuran hastalarda akciğer toksisitesi ve 
rituksimabın indüklediği akciğer hastalıkları açısından dikkatli olunması 
gerektiğini vurgulamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Rituximab,BOOP

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-121 Referans Numarası: 19

B-HÜCRELİ KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA 
NADİR BİR TUTULUM BÖLGESİ: CİLT
Tuba Kiraz Bulduk1, Hava Üsküdar Teke1, Hamide Eda Tatlıpınar2, Neslihan Andıç1, Eren Gündüz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
2Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç:Kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarında lösemik cilt tutulumuna 
dair literatürdeki bilgiler sınırlıdır. Çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilen 
cilt lezyonlarının KLL’li hastalarda cilt tutulumu açısından akılda bulundu-
rulması gerekir.

Gereç ve yöntem:51 yaşında kadın hasta bir yıldır yüzünde çıkıntılı 
lezyonları olması üzerine başvurdu. Özgeçmişinde 2 yıl önce tanı aldığı 
KLL dışında özellik yoktu. Başvurudan 1 ay önce sol yanağındaki lezyon-
dan alınan biyopsi sonucunun “KLL tutulumu ile uyumlu” saptanması 
üzerine tarafımıza yönlendirilen hastanın fizik incelemesinde burun ve 
yanaklarda çok sayıda, en büyüğü 1.5cm, burun sırtında küme halinde 

Tablo 1. Laboratuar bulguları

Parametre Sonuç (yatışında) 
[D0]

Sonuç (kemoterapi öncesi) 
[D13]

Hb (gr/dl) 9,8 9
MCV (fl) 84,3 84,2
Lökosit (x10³/mm³) 3700 5300
Trombosit (x10³/mm³) 99800 123000
Üre (mg/dl) [N: 0-50] 28 39
Kreatinin (mg/dl) [N: 0,7-1,2] 0,87 0,58
Ürik asit (mg/dl) [N: 3,5-7,2] 6,2
ALT (U/L) [N: 0-41] 32 112
AST (U/L) [N: 0-35] 64 69
Alkalen fosfataz (U/L) [N: 40-129] 74
GGT (U/L) [N: 0-55] 30
LDH (U/L) [N: 135-225] 1295 762
Total protein (g/dl) [N: 6,4-8,3] 5,3
Albumin (g/dl) [N: 3,5-5,2] 2,7
CRP (mg/dl) [N: 0-0,5] 3,74 3,66
Sedimentasyon (mm/sa) 47
Demir (ug/dl) [N: 65-175] 16
TDBK (ug/dl) [N: 130-530] 235
Ferritin (ng/ml) [N: 22-275] 562
PT (sn) [N: 11,5-15,5] 17,9
aPTT (sn) [N: 25,6-35,2] 33,2
Fibrinojen (mg/dl) [N: 200-400] 465
Trigliserid (mg/dl) [N: <150] 416
EBV VCA IgG / EBV VCA IgM Pozitif / Negatif
Anti CMV IgG / Anti CMV IgM Pozitif / Negatif
Parvovirus B19 IgG / IgM Negatif / Negatif
Anti Toxoplazma IgG / IgM Negatif / Negatif
CMV PCR (kan) Negatif
ANA - anti dsDNA - anti CCP - p ANCA Negatif

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-120 Referans Numarası: 86

RİTUKSİMAB KULLANIMI SONRASI GELİŞEN BRONŞİOLİTİS 
OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİSİ OLGU SUNUMU
Beyza Arbak1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Hakkı Onur Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Diffüz Büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), Non Hodgkin 
Lenfomaların en geniş alt grubunu oluşturan ve büyük transforme B 
hücrelerden meydana gelen heterojen bir tümör grubudur. İnsidansı yaşla 
artmaktadır. Tedavisinde rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkris-
tin ve prednizon (R-CHOP) birinci basamakta kullanılmaktadır. Rituksimab 
matür B hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 antijenine karşı geliştirilen 
kimerik monoklonal IgG1 tipinde bir antikordur. Rituksimab kullanımında 
görülen en sık yan etkiler enfeksiyonlar ve sitopeniler olmakla birlikte 
nadir olarak Rituksimab kullanımı sonrası Bronşiolitis Obliterans Organize 
Pnömoni (BOOP) gelişen vakalar bildirilmiştir. BOOP ateş, dispne, plöritik 
göğüs ağrısı ve hipoksi ile ortaya çıkan inflamatuar akciğer hastalığıdır. 
Tanısı radyolojik olarak akciğer grafisi ve BT ile birlikte biyopsi sonucu elde 
edilen histolojik bulgularla konur. Bu olgumuzda DBBHL tanılı hastada 3 
kür R-CHOP sonrası biyopsi ile kanıtlı BOOP gelişimini tartışacağız.

Olgu: Elli beş yaşında erkek hasta karın ağrısı, bulantı, istemsiz kilo kaybı 
ile başvurdu. Fizik muayenesinde hepatosplenomegalisi ve palpabl len-
fadenomegali saptanmayan hastanın tam kan sayımında Hgb: 12,2 gr/
dl, MCV: 85,7 fL, WBC: 6140 10^3/uL, Nötrofil: 3960 10^3/uL, Plt: 413000 
10^3/uL ve LDH: 928 U/L olarak saptandı. Çekilen batın BT’de mide kor-
pusta diffüz kalınlaşma ile birlikte arka duvardan başlayarak pankreas kuy-
ruk ve korpus bölümlerini içine alan yaklaşık 10*11*12 cm’lik kitle görüldü. 
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-122 Referans Numarası: 403

KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİYİ TAKİBEN KRONİK MİYELOİD 
LÖSEMİ GELİŞİMİ
Zafer Serenli Yeğen1, Vildan Gürsoy1, Rıdvan Ali1, Hilmi Erdem Gözden1, Nermin Şen1, 
Vildan Özkocaman1, Fahir Özkalemkaş1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı

Kronik lenfositer lösemi (KLL) seyrinde veya KLL ile eş zamanlı olarak başka 
lenfoid veya miyeloid kökenli malignitelerin gelişebilmesi söz konusu 
olabilmesi oldukça nadirdir. İki farklı malignensinin birlikte olmasının 
nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, aynı ve farklı malign klonlardan 
köken aldıklarını gösteren çalışmalar vardır. Onkojenik predispozan faktör-
lere ve/veya kemoterapötik ajanlara maruziyet veya KLL seyrinde gelişen 
immünsüpresyon sekonder malignite gelişiminde söz konusu olabilir. 
B-KLL tanısı ile takip ve tedavi edilen olguda tanısından 7 yıl sonra KML 
gelişmesi nedeniyle nadir görülen bir olgu olarak sunulmuştur.

Elli yaşında erkek olgu aşırı Ekim 2010 tarihinde halsizlik, %15 oranında 
kilo kaybı, gece terlemesi ve kan değerlerinde anormallik olması nedeni 
ile müracaat etti. Anamnezinden herhangi bir hastalığı olmadığı, yaklaşık 
1 aydan beri devam eden sol alt ekstremite ağrısı olduğu ve bu nedenle 
sağlık kuruluşuna müracaat ettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde bilateral 
submandibular, aksillar bölgelerde konglomere irregüler yapıda yaklaşık 
10x5 cm ebadlarında cilt enflamasyon ve endurasyon bulguları ile fistüli-
zasyon göstermeyen mobil, ağrısız lenfadenomegaliler haricinde patolojik 
bulgu saptanmadı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit:20000/mm3, 
hemoglobin:14,2 gr/dL, hematokrit:42 %, trombosit: 136000/mm3 olarak 
saptandı. Periferik yaymasında eritrosit, trombosit morfolojik özelliklerin-
de patolojik bulgu saptanmadı. Lökosit formülünde %78 oranında olgun 
görünümlü lenfoiter infiltrasyon saptandı. Akım hücre ölçer tetkikinde 
ise; CD5 %99, CD19 %92, CD20 %77, CD22 %92,CD23 %76 oranında 
tespit edildi. Bu özellikleri ile evre 0 kronik lenfositer lösemi (KLL) tanısını 
aldı. Kemik iliği biyosisinde diffüz lenfositer infiltrasyon saptandı. CD20, 
CD5, CD23, CD43 ve Bcl-2 pozitif olarak, CD138, lambda, kappa, Bcl6, 
CD10, CD3, siklin D1 negatif ve Ki 67 proliferasyon indeksi düşük olarak 
belirlendi. Sitogenetik analizinde del13, del11 negatif olarak saptandı. 
İleri derecede konstitüsyonel semptomları olması nedeni ile R-FC tedavisi 
başlandı ve 3 siklus sonrasında gerek hematolojik parametrelerin gerekse 
konstitüsyonel semptomların tamamen düzeldiği belirlendi. Olgu takibe 
alındı. 2 yıl sonra tekrar konstitüsyonel semptomlar ile LAM’ler ve lenfosi-
ter lökositoz baş gösterdi. Tekrar R-FC tedavisi başlandı ve 6 siklus uygu-
landı ve 2. tam remisyon elde edildi. Aralık 2015 tarihinde (5. yıl) KLL tekrar 
nüks etti. R-FC tedavisine yanıtlı olması nedeni ile tekrar R-FC başlandı ve 
6 siklus uygulandı. Üçüncü tam remisyon elde edildi.

Üçüncü komplet remisyonun yaklaşık 2. yılında (Haziran 2017) organo-
megali olmadığı halde nötrofilik lökositoz (59100/mm3), trombositoz 
(462000/mm3) tablosunun geliştiği gözlemlendi ve periferik yaymanın 
incelenmesinde lökomoid reaksiyon tablosu belirlendi. Kemik iliğinin 
incelenmesinde hipersellüler kemik iliği, granülositer ve megakaryositer 
seri hiperplazisi tespit edildi. Sitogenetik tetkikinde Philadelphia kromo-
zomu ve BCR/ABL’nin (p210) %95 oranında pozitif olduğu saptandı. Olgu 
kronik faz kronik miyeloid lösemi (KML) tanısın aldı ve imatinib tedavisi 
başlandı. Hematolojik yanıt elde edilmiş olan olgu halen herhangi bir 
semptom veya bulgu olmadan takip edilmektedir.

KLL ve KML birlikteliği oldukça nadir bir durum olup, takdim edilen olgu 
vesilesi ile literatür gözden geçirilmesi hedeflenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: KML,KLL

çıkıntılı lezyonlar(şekil1), çok sayıda servikal ve supraklavikuler lenf nodu 
(LN), karaciğer kot altı 2-3cm ele geliyor, traube alanı kapalı saptandı. 
Laboratuvar incelemesinde Hb:15,5g/dL, BK:36.1x109/L, ANS:3,9x109/L, 
ALS:27.9x109/L, Plt:190x109/L, biyokimyasal değerleri normal saptandı. 
Hastanın 2014’de yapılan kemik iliği biyopsisi “B hücreli lenfositik tutulum; 
KLL ile uyumlu” olarak değerlendirildi. Evreleme amaçlı tomografileri 
çekilen hastanın her iki yanak seviyesinde, büyüğü sağda 1.5cm olmak 
üzere cilt-ciltaltı dokuda yerleşimli ve dışa uzanım gösteren yumuşak 
doku kitleleri ve çok sayıda patolojik LN saptandı. RAİ Evre 2 KLL olarak 
değerlendirilen hastaya cilt tutulumu nedenli kemoterapi (KT) planlandı, 
fakat hasta kabul etmediği için klinik izleme alındı.

Bulgular:KLL’de cilt tutulumunun hastalık seyrine etkisine dair literatürde 
çelişkili bilgiler mevcuttur. Cilt tutulumu saptandığında kötü seyre işaret 
ettiği bildirilmekle beraber cilt tutulumu olan 42 KLL hastasının değer-
lendirildiği bir çalışmada cilt bulgularının hastalık seyrini etkilemediği 
saptanmıştır. Kaddu ve ark.’nın 27 hastayı içeren çalışmasında ise KLL’de 
cilt bulguları olumlu seyir ile ilişkilendirilmiş olup özel bir tedavi gerektir-
mediği belirtilmiştir. Tedavide küçük tekil veya küme yapmış lezyonların 
cerrahi olarak çıkarılması, daha büyük lezyonlar için ise radyoterapi (RT) 
uygulanabileceği bildirilmiştir. Yaygın, büyük lezyonları bulunan ve estetik 
kaygı yaratan vakalarda sistemik KT de seçenek olarak sunulmuş olup; 
prednizon + klorambusil veya rituksimab ile iyi sonuçlar alındığı bildiril-
miştir. B-KLL’deki yaygın cilt tutulumunu tedavi etmek için genel olarak 
alkilleyici ilaçlar kullanılmakla birlikte fludarabin ve kladribin gibi nükle-
ozid analogları ile de cilt tutlumunun kontrol edildiği gösterilmektedir. 
Olgumuzda cilt lezyonları dağınık olduğundan RT için uygun bulunmadı. 
Estetik sorun yaratmasına rağmen hasta sistemik KT’nin yan etkilerinden 
çekindiği için KT’yi kabul etmedi ve takip planlandı.

Sonuç: KLL hastalarında farklı şekillerde ortaya çıkan cilt bulguları, KLL’nin 
cilt tutulumu açısından dikkate alınmalı ve mutlaka cilt biyopsisi yapılma-
lıdır. KLL’nin cilt tutulumunda KT, RT veya takip gerekliliği hasta bazında 
değerlendirilmelidir. Cilt tutulumunun KLL seyrine etkisi ve takip stan-
dartlarının geliştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, KLL, cilt tutulumu
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olan plazmaferez ile trombosit sayısının laktat dehidrogenaz düzeyine 
göre daha erken düzeldiği izlendi.
Anahtar Kelimeler: TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA, AFEREZ

 � Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç 
Farmakolojisi / Apopitoz

P-125 Referans Numarası: 491

“YOĞUN BAKIM HASTALARINDA HEMATOLOJİK 
PARAMETRELER İLE KLİNİK SEYİR İLİŞKİSİ
Atakan Tekinalp1, Özlen Bektaş2, Zümrüt Ela Arslan Kaşdoğan3, Hilal Kaymaz4

1T.C Sağlık Bakanlığı SBÜ, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Hematoloji 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 
Dalı 
3T.C Sağlık Bakanlığı SBÜ, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
4T.C Sağlık Bakanlığı SBÜ, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Giriş: Son yıllarda hemogram parametreleri ile romatoid artrit, irri-
tabl barsak sendromu ve sepsis arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. 
Çalışmamızda yoğun bakımda yatan hastalar, hematolojik paramereler 
açısından incelenmiştir.

Metot: Çalışmamızda, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye 
Yoğun Bakım Ünite’sinde son iki yıl içerisinde, çeşitli nedenlerle en az 10 
gün süre ile tedavi görmüş vakalar retrospektif olarak incelendi. Yoğun 
bakımda kaybedilen ve yoğun bakım ihtiyacının azalıp kliniğe çıkan olgu-
lar yatış süreleri, yatış nedenleri ve yatıştaki hematolojik parametreleri 
açısından karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Toplam hasta sayısı 109 olup, 48’i kadın, 61’i erkekti. Yoğun 
bakımda kaybedilen 68 (%62,4) hasta ve yoğun bakım ihtiyacı kalmayıp 
kliniğe geçen 41 (%37,6) olgunun hematolojik verileri Bağımsız T testi 
ile karşılaştırıldı. Len/nöt oranı ortalaması kliniğe geçen grupta, anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p: 0,04). Cox hazard modeline göre regresyon 
analizinde yoğun bakım yatış süresine len/nöt oranı ve entübasyon duru-
munun bağımsız olarak etki ettiği görüldü. Len/nöt oranındaki yükseklik 
yoğun bakım kalış süresini uzatırken (p:0,01), entübe olmayan hastaların 
daha kısa süre yoğun bakımda kaldığı saptandı (p: 0,001).

Tartışma: Hematolojik parametreler, inflamatuar hastalıklar ve yoğun 
bakım hastalarında hastalık progresyonu ve sağ kalıma yön veren belir-
teçler olarak değerlendirilmektedir. Çalışmamızda yoğun bakımda kaybe-
dilen grupta düşük çıkması nedeniyle, len/nöt oranının bu belirteçlerden 
birisi olabileceğini desteklemektedir.

Kaynaklar

1. Smith I, Kumar P, Molloy S, et al. Base excess and lactate as prognostic indicators 
for patients admitted to intensive care. Intensive Care Med. 2001;27(1):74-83.  

2. Aktas G, Alcelik A, Tekce BK, et al. Red cell distribution width and mean pla-
telet volume in patients with irritable bowel syndrome. Prz Gastroenterol. 
2014;9(3):160-163.

3. Pierce BL, Ballard-Barbash R, Bernstein L, et al. Elevated bio- markers of inflam-
mation are associated with reduced survival among breast cancer patients. J Clin 
Oncol. 2009;27(21): 3437-3444.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Lenfosit/Nötrofil, inflamasyon

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-123 Referans Numarası: 372

HETEROZİGOT HEMOGLOBİN G-COUSHATTA’YA BAĞLI, 
İYON EXCHANGE HPLC METODU İLE SAPTANAN DÜŞÜK 
YANLIŞ POZİTİF HBA1C ÖLÇÜMÜ
Ayşegül Uğur Kurtoğlu1, Esin Yılmaz1, Vedat Aslan2, Özgür Erkal3, Erdal Kurtoğlu2,  
Necat Yılmaz1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim-araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim-araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim-araştırma Hastanesi Genetik Kliniği

Glikolize hemoglobin (HbA1c), diyabet hastalarında glukoz düzeyinin 
kontrolünü göstermesi amacı ile kullanılır. Farklı genetik varyanttaki 
hemoglobinlerin varlığı HbA1c ölçümünü ciddi şekilde etkileyebilir. 
Burada katyon exchange HPLC (CE-HPLC) metodu ile saptadığımız ve 
HbA1c ölçümünü bozan hemoglobin G-Coushatta varyantına sahip iki 
olguyu sunduk. HbA1c düzeyleri HPLC metodu ile Tosoh HLC-723 G7 ciha-
zı kullanılarak ölçüldü. HbA1c düzeyleri her iki olgu için sırası ile %2.9 ve 
%4 olarak bulundu. Bu sonuçlar olası hemeoglobinopati varlığı açısından 
bizi uyardı. HPLC Biorad Variant II programı kullanılarak yapılan hemoglo-
bin varyant analizinde HbA2 düzeyleri sırası ile %78.3 ve %40.7 bulundu. 
HbA1c düzeyleri Siemens Dimension cihazında immünotürbidimetrik 
metod kullanılarak ölçüldü. HbA1c düzeyleri sırası ile %5.5 ve %5.3 bulun-
du. Anormal hemoglobin varyantını saptamak için DNA mutasyon analizi 
yapıldı. Her 2 olguda da Hemoglobin G-Coushatta varyantı saptandı. HPLC 
metodu ile yapılan ölçümlerde, Hemoglobin G-Coushatta varyantının 
varlığı glikolize hemoglobin düzeyinin yanlış pozitif olarak düşük ölçül-
mesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu gibi durumlarda farklı bir ölçüm 
metodunun kullanılması uygundur.
Anahtar Kelimeler: Hb G-Coushatta (HBB:c.68A>C), HbA1c, katyon-exchange HPLC

 � Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-124 Referans Numarası: 225

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA NEDENİ 
İLE AFEREZ YAPILAN HASTALARIN VERİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Egemen Konak1, Derya Selim Batur2, Yudum Yaprak Usda Konak1, Nergiz Erkut2,  
Mehmet Sönmez2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Erişkin trombotik trombositopenik purpura (TTP) trombo-
sitopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) ve uç organ hasarına 
neden olan arteriol ve kapillerde yaygın trombüs oluşumu ile karakterize 
nadir görülen klinik bir sendromdur. En etkin tedavi yöntemi olarak 
plazmaferez tüm dünyada yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bu tedaviyle 
yaklaşık %80 cevap alınmaktadır. Plazmaferez yaygın olarak kullanılma-
dan önce mortalite oranı %90’ları geçmekteydi. İlk ve seçkin tedavi olarak 
plazmaferez uygulamasının başladıktan sonra mortalite oranı %10-20’lere 
kadar gerilediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bilim dalında TTP tanısı konu-
lup aferez yapılan hastaların sonuçlarını sunmak istedik.

Gereç ve yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
bilim dalı tarafından Ocak 2015 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında TTP tanısı 
konulup terapötik aferez işlemi yapılan 19 hastanın verileri incelendi.

Bulgular: 12 kadın (%63,2), 7 erkek (%36,8) olmak üzere toplam 19 hasta-
ya TTP nedeni ile toplam 349 siklus aferez işlemi uygulandı. Hastaların yaş 
ortalaması 45±2 idi. Hastaların aferez işleminden sonra trombosit sayısının 
150 bin üzerine çıkış süresi ortalama 11 gün ve 8 siklus olarak izlendi. 
Laktat dehidrogenaz düzeyinin 15 gün ve 10 siklus sonra normale geldiği 
izlendi. 19 hastanın 5’inde (%26,3) TTP sonrası diyaliz ihtiyacı gösterme-
yen böbrek yetmezliğinin devam ettiği izlendi. Aferez tedavisi sonrası 
19 hastadan 3’ünde (%15,7) nüks izlendi. Nüks gelişen hastalarda tekrar 
plazmaferez yapıldığında hepsinin remisyona girdiği izlendi.

Sonuç: Günümüzde TTP hastalarında plazma değişimi standart tedavi 
yöntemidir. Bizim verilerimizde TTP tedavisinde etkin bir tedavi yöntemi 
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 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-127 Referans Numarası: 455

HEMATOLOJİK MALİGNİTESİ OLAN HASTALARDA SİSTEMİK 
FUNGAL ENFEKSİYON TANISINDA CİLT BULGULARI
Gülsün Karasu1, Suar Çakı Kılıç1, Funda Tekkeşin1, Suna Çelen1, Volkan Hazar1, M. Akif Yeşilipek1

1Göztepe Medicalpark Hastanesi Pediatrik Kıt Ünitesi

Giriş: Nötropenik hastalarda sıklıkla görülen sistemik fungal enfeksiyonlar, 
önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Cilt lezyonları makulopa-
püler ve nodüler döküntü veya plak şeklindedir. Gövdede, proksimal 

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-126 Referans Numarası: 22

MYELODİSPLASTİK SENDROMLU HASTALARDA YENİ 
TANIMLANMIŞ VE NADİR GÖRÜLEN SİTOGENETİK 
ANOMALİLER
Süreyya Bozkurt1, Müfide Okay2

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Myelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda yeni kromozomal 
anomalilerin tanımlanması patogenezin anlaşılması ve prognozun değer-
lendirilmesi açısından çok önemlidir. Burada MDS tanısı almış 5 hastadan 
oluşan olgu serisini sunuyoruz. 

Gereç ve yöntem:Hastaların karyotipleri, kemik iliği kültürlerinden GTG 
(Giemsa-Tripsin) bantlama yapılarak elde edilen metafazların incelenmesi 
ile oluşturuldu.

Bulgular ve Sonuç: t(1;2)(p36;p21) belirlenen olgu prostat kanseri tanısıyla 
takipte olan ve 2010 yılında MDS tanısı koyulan 78 yaşında erkek hastadır. 
Yapılan sitogenetik analizde karyotip;46,XY,t(1;2)(p36;p21)[20] olarak bulun-
muştur. Hasta 2014 yılında ex olmuştur. Bu translokasyon araştırdığımız veri 
tabanlarına göre (atlasgeneticsoncology.org ve cgap.nci.nih.gov/chromo-
somes/Mitelman)(1) günümüze kadar sadece 8 hematolojik malignansi’li 
olguda tespit edilmiştir. Bu 8 olgunun 3’ü bizim olgumuz gibi tedavi sonrası 
gelişen MDS olgusudur. Bu olgularda t(1;2)(p36;p21)’e başka sitogenetik 
anomaliler eşlik ederken bizim olgumuzda t(1;2)(p36;p21), bu anomalinin 
görüldüğü diğer 2 primer MDS hastasında olduğu gibi tek anomali olarak 
belirlenmiştir. Anomalinin MDS patogenezi üzerine etkisi bilinmemektedir.

dic(1;15)(p11;p11) 2 MDS olgusunda tespit edildi. Olgulardan biri 39 yaşında 
erkek hastadır. Hastaya ait sitogenetik incelemede 1 metafazda dic(1;15)
(p11;p11), 21 metafazda del13q, 28 metafazda ise normal karyotip tespit 
edilmiştir. dic(1;15)(p11;p11) tespit ettiğimiz ikinci hasta ise 70 yaşında, 2003 
yılında esansiyel trombosit, 2009 yılında da MDS tanısı konulan kadın hastadır. 
Hastanın sitogenetik analizinde 30 metafazın 12’sinde dic(1;15)(p11;p11) ve 
monozomi 15, 18 metafazda ise normal karyotip tespit edilmiştir. Hasta 2013 
yılında ex olmuştur. dic(1;15)(p11;p11) anomalisi günümüze kadar yalnız 11 
myeloid malignasi’li hastada tespit edilmiştir (1). Bunların 3’ü polisitemi vera, 
6’sı MDS ve 2 tanesi de AML’dir. Kadın hastamızda bulduğumuz monozomi 
15, daha önce rapor edilen MDS hastalarında da dic(1;15)(p11;p11) ile birlikte 
tespit edilmiş bir anomalidir. Bizim olgularımız literatüre, dic(1;15)(p11;p11) 
anomalisinin tespit edildiği 7. ve 8. MDS olguları olarak katkı sağlamaktadır. 
Tanslokasyon sonucu etkilenen genler bilinmemektedir. Kırılma noktalarının 
heterokromatik bölgelerde olduğu düşünülmektedir. 

t(6;15)(q13;q15) belirlediğimiz olgu 82 yaşındaki kadın hastadır. Tanı anın-
da yapılan sitogenetik analizinde araştırdığımız veri tabanlarına göre (1) 
ilk defa (q13;q15) noktaları arasında gerçekleşen t(6;15)(q13;q15)’i rapor 
ediyoruz.Günümüze kadar 6 ve 15. kromozomların uzun kolları arasında 
bizim tespit ettiğimiz noktalar dışında gerçekleşen t(6;15)’a sahip 6 olgu 
rapor edilmiştir. Olguların 1’i MDS, 1’i T-lenfositik lösemi, 4’ü ise AML’dir. 
Bizim olgumuz 6. ve 15. kromozomlar arasında bu noktalarda gerçekleşen 
ilk translokasyona sahip olgudur.Bu sitogenetik anomalinin hastalık prog-
nozu üzerine etkisi bilinmemektedir. Ancak hastamız halen hayatta oldu-
ğu için, bu anomalinin bizim hastamız için kötü prognoz belirteci olmadığı 
veya lösemik dönüşüm işareti olmadığını düşünmekteyiz. 

t(5;13)(q14;q13) belirlediğimiz olgu MDS RAEB-2 tanılı 38 yaşında kadın has-
tadır.Bu anomali veri tabanlarına göre (1), 5 ve 13. kromozomların q14 ve q13 
noktaları arasında gerçekleştiği rapor edilen ilk translokasyondur. 5 ve 13. 
Kromozomların uzun kolları arasında farklı kırılma noktaları arasında gerçek-
leşmiş t(5;13)’e sahip 23 hematolojik maligniteye sahip olgu bulunmaktadır. 
Bu olgulardan biri bizim tarafımızdan 2011 yılında tespit edilmiş olan ve kötü 
prognoza sahip bir KML olgusudur. Olgumuz, ilk defa tanımlanan t(5;13)
(q14;q13)’ün rapor edildiği ilk MDS olgusu olarak literatüre katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak t(6;15)(q13;q15) ve t(5;13)(q14;q13) bugüne kadar rapor 
edilmemiş yeni translokasyonlardır. Diğerleri ise oldukça nadir görülen 
anomalilerdir. 

Kaynak

1. atlasgeneticsoncology.org,cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman

Anahtar Kelimeler: Myelodisplastik sendrom, nadir görülen sitogenetik anomaliler
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Tartışma: CVID farklı patofizyolojik yollara bağlı olarak otoimmün sitope-
nilere yol açabiilir. Bu nedenle İHA gibi otoimmun hematolojik hastalıkların 
etiyolojisinde immün yetmezlik tabloları göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İmmün Yetmezlik, Otoimmün Hemolitik Anemi

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
P-129 Referans Numarası: 493

POLİSTEMİA VERA OLGULARININ KARAKTERİSTİKLERİ,  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Şule Mine Bakanay1, Sema Akıncı2, Selin Küçükyurt Kaya1, 
Mehmet Gündüz2, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Atatürk Eğitim ve Araştırması Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Polistemia vera (PV) kronik, progresif, monoklonal myeloproliferatif 
bir hastalıktır ve belirgin olarak eritroid serinin artışıyla seyreder. PV olgu-
larının %95-%98’inde Jak2 geninde somatik nokta mutasyonu görülür, kli-
niğinde artmış inefektif eritrositoz nedeniyle tromboz, hemoraji, prirutus, 
eritromelalji, geçici görme bozuklukları görülür. Kliniğimizde takip edilen 
polistemia vera hasta grubunun tanı sırasındaki klinik verilerini literatüre 
katkı sağlamak amacıyla sunulması amaçlandı. Gereç yöntem: 2008-
2017 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi Hematoloji 
kliniğinde takip edilen 42 PV olgusu çalışmaya alındı. Olguların verileri 
retrospektif olarak toplandı. Veriler arasındaki istatistiksel analizler SPSS 
16.0 versiyonu (SPSS inc. Chicago, IL, USA) kullanılarak ki-kare testiyle 
yapıldı. p değeri 0.05’in altındaki değer anlamlı kabul edildi. Bulgular: 
Çalışmaya alınan 42 PV olgusunun demografik incelemesinde 18 kadın 
(%42,9), 24 erkek (%57,1) ve medyan yaş 60,3 (30-83 yaş) olarak gözlendi. 
Takip süresi ortalama 53 ay (10-156 ay) olarak hesaplandı. On dokuz olgu 
(%45.2) düşük risk grubunda olup asetilsalisilik asit ve flebotomi ile takip 
edilirken; 23 olgu (%54,8) yüksek risk grubunda tanı alıp sitoredüktif 
tedavi de almaktaydı. Takipler sırasında sitoredüktif tedavi eklenen hasta 
sayısı 4 olarak gözlendi. Otuz yedi olguda (%87) JAK2 v617 mutasyonu 
pozitif izlenirken, diğer 5 olgunun 2’sinde exon 12 mutasyonu tespit edil-
di. JAK pozitif olguların oranı ise %92,9 iken literatürde bu oran %95-100 
seviyesindedir. Olguların tanı esnasındaki tromboz ve hemoraji oranları 
sırasıyla %9,5 (n:4) ve %4,8 (n:2), ultrasonografik incelemelerinde ise 16 
olguda (%38,1) splenomegali, 8 olguda (%19) hepatomegali gözlendi. 
%69 olguda LDH yüksekliği vardı. Olguların 31’inde (%31) lökositoz, 
18’inde ise (%42,9) trombositoz vardı. Tablo 1 de olgularımızın laboratuvar 
değerleri ve literatürdeki ortalama değerleri verildi. Tartışma: Tek merkez 
PV olgularımızın Jak 2 mutasyon pozitifliği literatürle kıyaslandığında 
daha düşük düzeydedir. Sonuç olarak, PV ogularının toplumumuzdaki 
klinik,laboratuar ve genetik verileri hakkında daha kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: polistemia vera, kronik myeloproliferatif hastalık

Tablo 1. Olgularımızın laboratuvar değerleri ve literatürdeki ortalama değerleri
Kliniğimiz verileri (min-max) Literatür verileri (min-max)

Hemoglobin g/dl 17,6 g/dL (11,9 – 21,3 g/dL) 18,4 g/dL, (15.1 - 26.5 g/dL)

Beyaz küre / µL 12,950 / µL, (6310-28900 /mikroL) 10,400/ µL, (3000-172,000/µL)

Trombosit / µL 500000 / µL (155000-1610000 / µL 466,000/ µL (170000-2,370,000/ µL)

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-130 Referans Numarası: 207

BRENTUKSİMAB İLE DÜZELME SAĞLANMIŞ CD30 (+) 
ANAPLASTİK BÜYÜK T HÜCRELİ DERİ LENFOMALI 
HASTADA 2 FARKLI İKİNCİ KANSER
Simge Erdem1, Nazlı Demir1, Ezgi Pınar Özbalak1, Can Baykal2, Sevgi Kalayoğlu Beşışık1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) sistemik olup deriyi 
de tutabilir veya primer deri kaynaklıdır. Primer derinin ABHL’si 2. en sık 
primer deri lenfomasıdır. Median 60 yaşta gelişir. Olguların >%30’unda 

ekstremitelerde, yüz ve distal ekstremitelerde görülür. Cilt bulgularının 
erken tanınması tedaviye erken başlanması açısından yol göstericidir.

Olgu 1: Akut myeloblastik lösemi tanısıyla AML BFM 2013 protokolu alan 
17 yaş erkek hastada HAM tedavisi sırasında ateş yüksekliği gelişti. Fizik 
muayenede ateş odağı tespit edilmedi. Kan sayımında WBC: 1650/mm3 
ANC:1330/mm3 Hb:8,1 g/dl Plt: 65000/mm3 bulundu. Posakonazol profi-
laksisi altındayken dirençli ateş yüksekliği nedeniyle tedavisine piperasilin 
tazobaktam, linezolid eklendi. Tedavinin 19. gününde nötropenik olan 
hastada tekrar ateş yüksekliği ve sol kolda basmakla ağrılı 1x1 çapında 
pembe renkli papüler cilt lezyonu gelişti. Septisemi? Fungal enfeksiyon? 
ön tanısıyla cilt biyopsisi yapıldı. Caspofungin başlandı. Cilt biyopsisinin 
patolojik incelemesinde fungal spor ve hifa grupları görüldü, sepsi-test 
sonucunda Geotrichum clavatum DNA pozitifliği olması nedeniyle caspo-
fungin kesilerek liposomal amphotericin B başlandı. Antifungal tedavisi 14 
güne tamamlanan hastanın döküntüsü tamamen geriledi.

Olgu 2: İnfant-ALL tanısıyla interfant 06 protokolu alan 9 aylık erkek has-
tada MARMA tedavisi bitiminde febril nötropeni gelişti. Fizik muayenede 
ateş odağı tespit edilemedi. Kan sayımında WBC: 110/mm3 ANC: 10/mm3 
Hb: 11,4 g/dl Plt: 81000/mm3 bulundu. Meropenem tedavisi başlandı. 
Ateşi kontrol altına alınan hastanın beş gün sonra ateş yüksekliği tekrar 
başladı. Cildinde yaygın makülopapuler döküntü gözlendi. Hastaya septik 
emboli? ön tanısıyla cilt biyopsisi yapıldı ve mikafungin başlandı. Kan 
kültüründe Candida parapsilosis üremesi saptandı. Cilt biyopsisi mantar 
enfeksiyonu ile uyumlu bulundu. Katateri çekilen hastanın cilt lezyonları 
geriledi. Antifungal tedavisi 21 güne tamamlandı.

Sonuç: Nötropenik hastaların muayenesinde cilt bulguları dikkatle ince-
lenmeli, fungal enfeksiyon olasılığı düşünülmelidir. Hastalarda cilt lez-
yonlarının varlığında mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler mutlaka 
yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite,,fungal enfeksiyon

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-128 Referans Numarası: 333

OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ ETİYOLOJİSİNDE İMMUN 
YETMEZLİĞİN YERİ; OLGU SUNUMU
Atakan Tekinalp1, Şevket Arslan2, Ahmet Koç3

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji  
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar 
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Giriş: Primer immun yetmezliklerden birisi olan “common variable immun 
deficiency (CVD)” olgularının yaklaşık %20’sinde otoimmun tablolar geli-
şebilir. Sıklıkla otoimmun hemolitik anemi (OİHA) ve trombositopeni geli-
şen bu olgularda, sık enfeksiyon, granulamatöz hastalıklar ve lenf nodları 
görülebilir. Bu posterde OİHA tanısı alan ve seyri sırasında CVID saptanan 
bir olguyu sunduk.

Olgu: 47 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 4 yıl öne otoimmün hemolitik 
anemi tanısı alan, o dönemde yapılan etiyolojik değerlendirmede özellik 
saptanmayan ve metilprednizolon tedavisi ile hematolojik düzelme sağ-
lanan hasta tarafımıza derinleşen ateş yüksekliği, halsizlik, kas ve eklem 
ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Tetkiklerinde WBC: 15.000 /µL, Hb: 9,7g/
dL, MCV: 88 fl, PLT: 220.000 /µL, total protein: 4,8 g/dL, albumin: 3 g/dL, 
CR: 174 mg/L, LDH: 355 U/L, indrekt ve direkt coombs testleri pozitif (IgG: 
4+ C3d 2+), idrarda (+) lökosit, (+++) protein saptandı. Ampirik antibiyotik 
başlandı bu süreçte kanda S. pneumoniae üremesi saptandı, antibiyotik 
duyarlılığı vardı. Günlük proteinüri düzeyi 1920 mg idi. Total protein 
düşüklüğü ve proteinüri nedeniyle çalışılan immunglobulin düzeyleri 
düşük (IgG: 1,35 g/l, IgA: 0,26 g/l, IgM: 1,19 g/l) ve idrar hafif zincir düzey-
leri yükselmemiş olarak (Kappa: 57,5 mg/gün, Lambda: <12,7 mg/gün) 
bulundu. IgG subgrupları düşük, Anti A-B-D titrajları 1/1 pozitif, tetanoz 
antikoru 0,03 IU/mL ölçüldü. Akım sitometride CD 19, CD4, CD4/CD8 
oranı düşük olması üzerine olgu immu yetmezlik kabul edildi. Etyolojik 
incelemede BT ile görütülemelerde bilateral axillar alanlarda 3x1,5 cm 
çapta, mediastinal bölgelerde, inguinal ve iliak alanlarda en büyüğü 2x1,5 
cm çapta lenf nodları izlendi. Aksillar lenf nodu eksiyonel biyopsisi reaktif 
lenfoid hiperplazi şeklinde sonuçlandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 
normosellüler olarak değerlendirildi. Olgu primer immun yetmezlik tanı-
sıyla, immunglobulin desteği ile takip edilmektedir.
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-131 Referans Numarası: 397

ÇOK NADİR BİR LANGERHANS DIŞI HİSTİYOSİTİK HASTALIK; 
ERDHEİM-CHESTER HASTALIĞI (ECH) OLGU SUNUMU
Itır Şirinoğlu Demiriz1, Tunahan Şahin2, Fehmi Hindilerden1, Emre Osmanbaşoğlu1, 
Seyhan Ördekçi2

1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Giriş: Erdheim–Chester hastalığı nadir görülen agresif seyirli, multisiste-
mik bir non-Langerhans hücreli histiyositoz formudur. İlk olarak Jakob 
Erdheim ve William Chester tarafından 1930’da tarif edilmiştir, en sık kar-
şımıza geliş tablosu uzun kemiklerde multifokal osteosklerotik lezyonlar 
şeklindedir. Bu lezyonların patolojik bulgusu ise köpüksü histiyositlerden 
oluşur. ECH nin patogenezi halen net değildir. Olguların yaklaşık yarısında 
BRAF (V600E) da aktive edici nokta mutasyonu gösterilmektedir. Bizim 

CD30 antijeni eksprese edilir. En belirgin özelliği vücudun hemen her böl-
gesinde deride, tek başına veya birden çok, eritemli, ülserleşmeye eğilimli, 
kaşıntılı nodüller veya tümörler gelişmesidir. Lezyonlar yavaş büyür ve 
uzun zaman tanı konulmamış kalabilir. Hastalığın seyrine tümör hücresi 
içermeyen lenf bezi büyümeleri eklenebilir nadiren tümör hücreleri diğer 
organlarda ve lenf bezinde saptanabilir. Süreğen seyirli hastalığın seyrinde 
olguların yaklaşık yarısında spontan gerileme bildirilmiştir. Tedavide loka-
lize lezyonların cerrahi çıkartılması, topikal tedavi veya radyoterapi çoğul 
lezyonların varlığında sistemik tedavi kullanılır. Burada ileri evre halinde, 
yineleyen yaygın ülserli deri lezyonları ile yaşam kalitesi bozulmuş primer 
derinin ABHL tanılı hastada çoğul basamak tedavi sonrası iki farklı ikinci 
kanser gelişimi sunuldu.

OLGU: 72 Y, Erkek. Tüm gövdede yaygın, eritemli 3-5 cm büyüklüğünde 
bazıları ülserleşmiş, akıntılı deri lezyonları ile dış merkezde CD30 pozitif 
primer derinin ABHL tanısı almış hasta sistemik tedavi amaçlı yönlendirildi 
(Şekil 1a,b). Öyküsünde lezyonların 10 yıllık geçmişi olduğu belirlendi. 
Tanı sırası yüz ve bacaklarda olan lezyonlarda ilk basamak tedavi metot-
reksat ve lokal radyoterapi, yineleme durumunda 2.basamak tedavide 
interferon (IFN) intolerans nedeniyle kısa süre kullanılmıştı. Tanısının 4. 
yılına kadar gerilemiş lezyonları ile yaşayan hastada kolda yeni gelişen 
lezyondan biyopsi yinelenmiş. CD30 pozitif lenfoproliferatif hastalık tanısı 
ile lokal radyoterapi uygulanmış. Tanısının 5.yılında lezyonlarda büyüme 
ve yayılma nedeni ile dış merkezde sistemik metotreksat başlanmış. Stabil 
hastalık hali ile 2 yıl içinde lenfoma yönünde yeniden değerlendirildiğinde 
mide duvarının kalın bulunması ile gastroskopik biyopsi alınmış. Büyük B 
hücreli lenfoma tanısı ile ritüksimab içerikli kombinasyon kemoterapisi 
(R-CHOP) 6 kür verilmiş. Tam düzelme elde edilmiş. Ancak kısa bir süre 
sonra deri lezyonları yinelemiş yaşam kalitesini bozacak hale gelmesi 
nedeni ile hasta kliniğimize başvurdu. PET-BT görüntülemesinde yaygın 
deri, deri altı yoğun yumuşak doku dansitesinde FDG tutan nodüler lez-
yonların yanı sıra, karın içi ve bilateral inguinal bölgede 3 cm boyutuna 
ulaşan yüksek FDG tutulumlu lenf nodları görüldü Deri ve inguinal lenf 
bezi biyopsisi yapıldı. CD30 (+), CD2 (+), CD5 (+), ALK-1 (-), EMA (-), CD4 (+), 
MUM-1 (+) yama tarzında alanlar halinde anaplastik büyük hücre infiltras-
yonu gözlendi. Tanısının 10. yılında evre 3-4 derinin primer T hücreli ABHL 
tanısı ile hastaya brentuksimab vedotin başlandı. Bir kür sonrası lezyon-
larda regresyon 3.kür sonrası tüm cilt lezyonları pigmentasyon bırakarak 
düzelme ve kontrol PET BT’de tam yanıt izlendi (Şekil 2). Brentuksimab 
tedavisi seyrinda sağ temporomandibuler eklem seviyesinde bazal hücreli 
karsinom ile uyumlu lezyon, 10.kür tedavi sırasında baş ağrısı nedeniyle 
çekilen kranyal MR’ında meningiom ile uyumlu lezyon görüldü(Şekil 3).

Sonuç: Çoklu ajan kemoterapisi primer ABHL’de deri lezyonlarını azaltabi-
lir veya tamamen yok edebilir. Ancak olgumuzda olduğu gibi kısa süre içe-
risinde nüksler sıktır. Sistemik tedaviler ilişkili uzun dönemde ikinci lenfoid 
kanser %4-25 sıklığında bildirilmiştir. Bizim olgumuzda hematoloji dışı 
ikinci kanser gözlenmesi yine çoğul ardışık çok sayıda sitootoksik tedavi 
ilişkili olabilir. O nedenle süreğen seyir hali bilinen hastalarda sistemik 
tedavi faydalanım derecesine göre verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anaplastik büyük T hücreli deri lenfoması, Brentuksimab, İkinci 
kanser
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 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-132 Referans Numarası: 600

TROMBOSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN PAROKSİSMAL 
NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ: İKİ PESG VAKASI
Volkan Karakuş1, Ahmet Kara2, Yelda Dere3, Fatih Azık4, Fahri Şahin5

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı 
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 
5Ege Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı

Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), kronik intravasküler hemoliz 
bulguları, kemik iliği yetersizliği ve trombozla kendini gösteren bir klonal 
hemopoietik kök hücre hastalığıdır. Hastalık, hemolitik ve hipoplastik tip 
olarak iki ana klinik tabloda kendini gösterir. Hemolitik tipte kronik intra-
vasküler hemoliz bulguları, hipoplastik tipte ise pansitopeni ön plandadır. 
Hücre gruplarından biri mutlaka granülositler olmalıdır. PNH klonu <%10 
olan hastalarda klinik olarak aşikar hemoliz oluşma olasılığı düşüktür (1,2).

Vaka 1: On yedi yaşında karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri 3-4 
gündür olan ve özgeçmiş ve soygeçmişinde bir özellik saptanmayan erkek 
hastanın fizik muaynesinde özellik yoktu. Yapılan labarotuar inceleme-
sinde hemoglobin 11,8 g/dl, hematokrit %37,5, ortalama hücre volümü 
(MCV) 105fl, lökosit 2100/mm3, nötrofil 1600/mm3, trombosit 17000/mm3, 
laktat dehidrogenaz 367U/L, üre 41 mg/dl, kreatinin 0,7 ml/dk, total/indi-
rekt bilüribin 1,88/0,57, düzeltilmiş retikülosit indeksi 3,9, direkt/indirekt 
Coombs:-/- idi. Periferik yayma incelemesinde %50 nötrofil, %42 lenfosit, 
%5 monosit, %3 eozinofil ve her sahada 1-2 adet trombosit ve yine her 
sahada birden az şistosit izlendi. Ebstein Barr Virüs, Sitomegalovirüs, Parvo 
Virüs, Hepatit ve diğer viral serolojileri negatifti. Batın Ultrasonografi ve 
batın tomografisi normaldi. Coombs negatif hemolitik anemi bulguları 
olan hastanın yapılan FLAİR incelemesinde eritrositlerde tip 2 %0,29, tip 
3 %4,39, granülositlerde %23,5, monositlerde %16,4 oranında PNH klonu 
saptandı. Tromboz bulgusu olmadan trombositopenisi olması nedeniyle 
yapılan kemik iliği incelemesinde selülarite normal, nadir alanlarda selü-
laritede azalma, eritroid hiperplazi vardı ve displazik değişiklik ve blast 
artışı izlenmedi. Sitogenetik analizde ise 46XY, 20 metafazda sitogenetik 
anomali saptanmadı. PNH tanısı konulan hastaya Eculizumab tedavisi 
başlandı. Tedavi sonrasında bulantı kusmaları gerileyen hastanın 1.hafta 
sonunda da karın ağrısı tamamen kayboldu. Tedavinin 2.yılında hemog-
lobin 11,4 g/dl, hematokrit %31,3, MCV 96,6fl, lökosit 3820/mm3, nötrofil 
1560/mm3, trombosit 39000/mm3, laktat dehidrogenaz 286U/L idi. Hiç 
transfüzyon ihtiyacı, kanama, tromboz komplikasyonu ve hemolitik atak 
geçirmeyen hasta ilaçla takibe devam etmektedir.

Vaka 2: Yirmi iki yaşında kadın hasta 3-4 gündür süren vajinal kanama, 
çarpıntı şikayetleri vardı. Alt extremitelerde peteşiyel döküntüler dışında 
fizik muaynesinde özellik olmayan hastanın yapılan labarotuar inceleme-
sinde hemoglobin 7,9 g/dl, hematokrit %23,1, ortalama hücre volümü 
(MCV) 93,5 fl, lökosit 3980/mm3, nötrofil 2980/mm3, trombosit 8000/mm3, 
laktat dehidrogenaz 185 U/L, üre 29 mg/dl, kreatinin 0,51 ml/dk, total/
indirekt bilüribin 0,43/0,2, düzeltilmiş retikülosit indeksi 2,9, direkt/indi-
rekt Coombs:-/- idi. Periferik yayma incelemesinde %76 nötrofil, %20 len-
fosit, %2 monosit, %2 eozinofil ve her sahada 1-2 adet trombosit ve yine 
her sahada birden az şistosit izlendi. Parvo Virüs İgM (-), İgG (+), Ebstein 
Barr Virüs, Sitomegalovirüs, Hepatit ve diğer viral serolojileri negatifti. 
Batın ultrasonografisi normaldi. Coombs negatif hemolitik anemi bulgu-
ları olan hastanın yapılan FLAİR incelemesinde eritrositlerde tip 2 %0,02, 
tip 3 %0,27, granülositlerde %3,06, monositlerde %5,06 oranında PNH 
klonu saptandı. Yapılan kemik iliği biyopsisinde, normoselüler kemik iliği, 
megakaryositlerde ileri derecede hipoplazi, eritroid hiperplazi saptandı. 
Yapılan sitogenetik analizde ise 46XX 10 metafazda klonal olmayan sayısal 
anomali, 5 metafaz diploid,1 metafaz hipodiploid saptanmıştır. PNH tanısı 
alan hastaya Eculizumab tedavisi başlandı. Hastanın bu tedavilerle sonra-
sında mevcut klinik tablosu gerilemedi. Afereztrombosit ve eritrosit ihtiya-
cı devam etti. ATG ve Siklosporin de tedaviye eklendi ve yanıt alınamayan 
hastaya donuru olmaması sebebi ile akrabadışı Allo-HKN planlandı.
Anahtar Kelimeler: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri, Aplastik Anemi

olgumuzda omuz ağrısı ile gelen bayan hastada ECH tanısı konulana 
kadar geçen süreçte klinik tablo, tanısal işlemler ve tanı sonrası tedavi 
yaklaşımımızı özetlemek istedik.

Olgu: 62 yaşında kadın ilk olarak 2010 da pnömokoksik pnömoni ön 
tanısı ile yattığı hastanede fizik muayenede batında ağrısız ele gelen kitle 
sebebi ile yapılan tetkiklerinde batında 12x20 cm solid kitle tespit ediliyor. 
Radyolojik olarak pannikülit olarak yorumlanılan kitle için biyopsi yapıl-
mış ve sonucu: aktif kronik inflamasyon, yaygın fibrozis ve yağ nekrozu 
şeklinde değerlendirilmiştir.eş zamanlı laboratuar tetkiklerinde CRP:86 
mg/dL, ESR:95mm/saat, ferritin:124 ng/mL ve albümin:2.6g/dL saptan-
mıştır. Mevcut veriler ışığında hastaya romatoloji bölümü önerisi ile pulse 
steroid ve tamoksifen tedavileri başlanmış. Takiplerinde kitlede küçülme 
olması üzerine hasta yanıtlı kabul edilerek plk kontrolune bağlanmıştır. 
Bir yıl sonra tekrar omuz ağrısı başlayan hastanın MRI görüntülemelerinde 
humerus başında litik lezyon saptanması üzerine malignite yönünden 
araştırılması için çekilen PET-CT’de her iki humerus başında intrameduller 
yerleşimli yaygın tutulum izlenmiştir. Bu süreçte hastanın tetkiklerinde 
ESh:90 mm/saat, CRP: 90 mg/dL, albumin: 3g/dL, hgb:9,5 g/dL, wbc:14,4 
10e3/uL saptanmıştır. Lezyondan alınan biyopsi sonucu Erdheim-Chester 
Sendromu olarak raporlandıktan sonra 1 yıl boyunca Peginterferon alfa-
2b verildi. Tedaviye laboratuar yanıt tama yakın elde edilmiş olsa da klinik 
yanıt daha azdı.

2014 yılında ani gelişen yürüme, denge bozukluğu ve çift görme ortaya 
çıkması üzerine nöroloji plk başvuran hastanın Nöro-oftalmolojik görün-
tülemesinde göz arkasında optik siniri çevreleyen ve sinire bası yapan 
kitle saptandı. Bu süreçte görme kaybı gelişen hastaya tedavi olarak önce-
likli olarak pulse steroid ve kitleye yönelik radyoterapi 11 seansta (60 Gy) 
verildi. Klinik yanıt alınmayan hasta için 6 ay süre ile tekrar Peg-interferon 
verildi. Patolojik olarak BRAF V600E mutasyonu saptandı.Kısmi laboratuar 
cevabı alınan hastaya endikasyon dışı başvuru ile vemurafenib başlandı. 

Sonuç-tartışma: ECH hastalarında klinik tablo tutulan bölge ve/veya 
organlara göre değişmektedir. Çoğu olguda tanı sırasında kemik tutulumu 
vardır ve bunların büyük çoğunluğunda en az bir tane kemik dışı organ 
tutulumu mevcuttur. Kemik dışı organ kapsamında maksiler sinüs, kalp ve 
büyük damarlar, retroperiton,akciğerler ve merkezi sinir sistemi (hipofiz 
bezi ve göz dahil) yer almaktadır.

Her ECH olan hastaya tedavi verilmesi endike değildir. Tipik olarak 3 
durumda tedavi başlanmaktadır:

• Semptomatik hastalık

• Merkezi sinir sistemi tutulumu mevcudiyeti

• Organ disfonksiyonu

İlk tercih olarak konvansiyonel veya pegylated interferon alfa kullanımı 
önerilmektedir. Büyük retrospektif analiz yapılmış çalışmalarda sağkalıma 
faydası gösterilmiştir. Beraberinde veya tek ajan olarak kortikosteroid 
tedavisi de verilebilir.

BRAF inhibitörü olan vemurafenib ise bu iki ajan ile yanıt alınama-
yan ya da interferonu yan etki sebebi ile tolere edemeyen hastalarda 
kullanılabilmektedir.

Günümüzde ECH için bilinen kür sağlayan tedavi bulunmamaktadır ve 
prognozu halen kötü kabul edilmektedir. Sadece interferon alan olgularda 
5 yıllık genel sağkalım oranları %70 lerde iken BRAF V600E mutasyonu 
olan hastalarda kullanılan BRAF inhibitörleri ile bu oranların daha artması 
beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erdheim-Chester, histiyositoz
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-134 Referans Numarası: 556

NÖROFİBROMATOZİS TİP-1 TANILI HASTADA İKİ FARKLI 
HABİS HASTALIK
Alican Karakoç1, Ayşe Salihoğlu2, Muhlis Cem Ar2, Ahmet Burhan Ferhanoğlu3,  
Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Nörofibromatozis tip-1 (NF-1); cilt bulguları, iskelet displazileri ve 
sinir sistemi tümörleriyle seyreden, multisistemik genetik bir hastalıktır. 
Genellikle hastalığın en erken bulgusu cafe-au-lait lekeleridir. Tanı, 7 
kriterin 2 tanesinin varlığında konulur. Bu kriterler; ergenlik öncesi 5 mm, 
ergenlik sonrası 15 mm olan 6 veya daha fazla cafe-au-lait lekesi veya 
hiperpigmente makül, koltukaltı veya kasık bölgesinde 2’den fazla çil, 
2 veya daha fazla tipik nörofibrom veya 1 adet pleksiform nörofibrom, 
optik sinir gliomu, 2 veya daha fazla iris hamartomu, sfenoid kemik 
displazisi veya psödoartroz gibi uzun kemik anomalileri, 1. derece akra-
balarda NF-1 varlığı olarak sayılabilir. Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. 
Komplikasyonlar açısından hastalar, belirli aralıklarla izlenmelidir.

NF-1, tümör gelişimi ile ilişkili bir hastalıktır. Lenfoma ve tiroid kanseri 
bu tümörler arasında sayılabilir. NF-1 ile bildirilen Hodgkin lenfoma veya 
tiroid kanseri oldukça nadir bir durumdur. 

Burada Hodgkin lenfoma ve papiller tiroid kanseri gelişen NF-1 tanılı bir 
hasta sunulmaktadır. 

Olgu: NF-1 tanılı 23 yaşındaki erkek hastanın 2012 yılında baygın bulun-
ması üzerine yapılan görüntülemelerinde sol frontal alanda hamartom 
olduğu düşünülen lezyon saptanmış. Epilepsi olarak değerlendirilen 
hastaya levatirasetam ve daha sonra karbamazepin tedavileri başlanmış. 
Soygeçmişinde annesinde NF-1 ve meme kanseri, dedesinde ise Hodgkin 
dışı lenfoma tanısı olan hastanın Kasım 2013’te boynunun sağ tarafında 
şişlik fark edildi. Görüntülemelerde hastanın yaygın lenf nodlarının olduğu 
görüldü. Sağ koltukaltından alınan lenf nodunda klasik Hodgkin lenfoma 
(mikst selüler tip, EBV-LMP1 (-)) tanısı elde edildi. PET/BT ile evre IVS olarak 
değerlendirilen hasta 6 kür ABVD (adriamisin, bleomisin, vinblastin, dakar-
bazin) sonrası tedaviye tam yanıt verdi. Takipler sırasında çekilen boyun 
MR görüntülemede; tiroid sağ lobunda 11 mm çapında kontrast tutan 
nodül izlenmesi üzerine yapılan İİAB’de (ince iğne aspirasyon biyopsisi) 
papiller tiroid kanseri tanısı konularak total tiroidektomi yapıldı. Folliküler 
varyant, kapsüllü, iyi sınırlı, lenfovasküler yayılımın (Evre T1b) olmadığı 
papiller karsinom için hasta ameliyat sonrası radyoaktif iyot ile tedavi 
edildi. Hasta yaklaşık 3,5 yıldır remisyonda izlenmektedir.

Tartışma: NF-1; otozomal dominant olarak aktarılan, multisistemik gene-
tik bir hastalıktır. NF-1 geninden sentezlenen nörofibromin proteini, 
onkojenik Ras yolağını düzenleyerek tümör oluşumunu baskılamaktadır.

NF-1’de, tümör oluşumu önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Bu tümör-
ler genellikle sinir sistemi ile ilişkili olsa da NF-1’de sinir sistemi dışındaki 
habis hastalıkların görülme oranı normal insanlara göre daha sıktır. 
Burada, NF-1 tanılı, klasik Hodgkin lenfoma tanısı alan, remisyonda iken 
takipler sırasında da papiller tiroid kanseri saptanan hastada bu birliktelik-
lerin NF-1’de tümör gelişiminin arttığı bilgisini desteklediği düşünülmüş-
tür. NF-1 geninin tümörü baskılayan bir gen olması, NF-1 ile Hodgkin veya 
Hodgkin dışı lenfoma arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmekte-
dir. Şu an için bu ilişkiyi açıklayan net bir mekanizma olmamasına rağmen 
yapılacak çalışmalar bu bağlantıları açıklayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Nörofibromatosiz tip-1, Hodgkin lenfoma, Papiller tiroid 
kanseri

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-133 Referans Numarası: 359

BEHÇET BENZERİ GASTROİNTESTİNAL TUTULUM İE 
SEYREDEN TRİZOMİ 8 POZİTİF BİR MİYELODİSPLASTİK 
SENDROM OLGUSU
Umut Yılmaz1, Nihal Esatoğlu2, Mahir Cengiz1, Gülen Hatemi2, Işıl Bavunoğlu1,  
Yusuf Erzin3, Aykut Ferhat Çelik1, Adnan Yaldıran1, Muhlis Cem Ar4

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Gahiliye 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı 
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Miyelodisplastik sendrom (MDS) kök hücrede meydana gelen kromozo-
mal anomalileri takiben gelişen çoğunlukla çevresel kanda pansitopeni, 
kemik iliğinde inefektif displastik hematopoiez ile kendini gösteren ve 
zaman içinde akut miyeloid lösemiye dönüşüm riski olan klonal bir kemik 
iliği yetersizliği durumudur. MDS’nin genel toplumdaki sıklığı 5/100000 
iken 70 yaş ve üzerinde bu oran 20-40/100000 düzeylerine çıkmaktadır. 
Hematolojik belirti ve bulgular ötesinde MDS’ye nadiren romatolojik, 
gastrointestinal başta olmak üzere diğer sistemleri ilgilendiren klinik tab-
lolar eşlik edebilir. Literatürde Trizomi 8 anomalisinin eşlik ettiği Behçet 
hastalığı (BH) ve MDS birlikteliği bildirilmiştir. Burada gastarointestinal 
bulgular ve artmış akut faz yanıtı ile başvuran trizomi 8 (+) bir MDS olgusu 
sunulacaktır.

67 yaş erkek, 2017 yılının ocak ayında 6 aydır devam eden ateş, karın ağrısı 
ve 20 kilo kaybı ile başvurdu. Ateşlere üşüme titreme eşlik etmekte ve 
neredeyse her gün olmaktaydı. Karın ağrıları tüm batında spazm tarzında 
yemeklerden 10 dakika sonra başlamakta ve 30 dakika sürmekteydi buna 
bağlı olarak hastada yeme korkusu ve yemeklerden kaçınma gelişmişti. 
Yapılan tıbbi araştırmalarda makrositer anemi (Hgb:9 g/dL, MCV=120fL), 
yüksek akut faz reaktanları (CRP=145mg/L) ve batın BT’de ileum ve prok-
simal kolonda barsak duvar kalınlık artışları izlendi. Kolonoskopide çıkan 
kolon ileoçekal bölge ve terminal ileumda geniş tabanlı 1,5cm çaplara 
ulaşan çok sayıda ülsere lezyon izlendi; bunlardan alınan biopsilerde tanı 
koydurucu bir bulgu saptanmazken fekal kalprotektinn düzeyi >300 
mg/kg olarak sonuçlandı. Makrositer anemi yapabilecek diğer nedenler 
dışlandıktan sonra yapılan kemik iliği biyopsisinde miyeloid seride artış 
ve displazi bulguları izlendi. Biyopsi MDS açısından tek başına kesin tanı 
koydurucu bulunmamakla birlikte konvansiyonel sitogenetik tetkikinde 
eşlik eden klonal trizomi 8 varlığı saptanması MDS tanısını kuvvetlendirdi. 
Literatürde bildirilen MDS’ye zemininde gastrointestinal tutulumla giden 
benzeri Behçet olgularından yola çıkarak hastaya 3 ay adalimumab ve 
40mg/gün metilprednizolon tedavisi uygulandı ancak tedaviye yanıtı 
olmadı. Ateş, akut faz yüksekliği, kilo kaybı, karın ağrıları, eritrosit trans-
füzyonu ihtiyacı değişmeden devam eden hastanın yapılan kontrol kolo-
noskopisinde lezyonlarda belirgin progresyon gözlendi. Az sayıda bildiril-
miş benzeri olguda MDS tedavisinde kullanılan hipometilleyici ajanlarla 
başarılı sonuçlar alınmış olması dikkate alınarak adalimumab kesilerek 
hastaya 5-azasitidin 75mg/m2 ayda bir 7 gün başlandı, steroid tedavisi 
devam etti. Tedavinin 2.ayından itibaren hastada ateş kayboldu, akut faz 
değerleri normal sınırlara geriledi. Karın ağrısı yakınması kayboldu, oral 
alımı düzelen hasta 2 ayda 2 kg aldı Steroid dozu 25mg/güne düşürül-
dü.5-AZA tedavisinin 3. ayında yapılan kontrol kolonoskopide bulgular 
başlangıca göre kısmi regresyonda olarak yorumlandı. Fekal kalprotektin 
düzeyi 180 bulundu.

Literatürde trizomi 8’e eşlik eden MDS ve Behçet hastalığı olguların-
da artmış gastrointestinal tutulum bildirilmiştir. Hastamızda ilk planda 
barsak tutulumunun BH tutulumuna benzer olması göz önüne alınarak 
adalimumab tedavisi başlanmış ancak hasta söz konusu tedaviden fayda 
görmemiştir. Bunun üzerine hipometilleyici ajanlar kullanılarak MDS’ye 
yönelik tedavi düzenlenmiş ve hastada akut faz yanıtının gerilediği, gast-
rointestinal yakınma ve bulguların ortadan kalktığı gözlenmiştir. Özellikle 
yüksek MCV ile giden BH veya BH tutulumuna benzer gastrointestinal 
bulguları olan hastalarda trizomi 8 araştırılmalıdır. Hipometilleyici ajanlar 
bu hastaların tedavisinde yeni bir seçenek olabilir.
Anahtar Kelimeler: MDS, trizomi 8, azasitidin
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-136 Referans Numarası: 28

HAİRY CELL LÖSEMİDE BULKY LENFADENOPATİ VE 
RADYOTERAPİ: OLGU SUNUMU
Hava Üsküdar Teke1, Neslihan Andıç1, Suzan Şaylısoy2, Tuba Kiraz Bulduk1, Eren Gündüz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklaraı Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Hairy cell lösemi (HCL), kronik bir B hücre hastalığıdır. Lenfoid 
kökenli lösemilerin sadece %2’sini oluşturur. Lenfadenopati olmaksızın 
periferik kanda tümör hücrelerinin nadir dolaştığı, belirgin splenomegali 
ve ilerleyici pansitopeni ile karakterize olan bir hastalıktır. Periferik len-
fadenopati ise HCL’li hastalarda sık saptanmamaktadır.Bu yazıda bulky 
periferik lenfadenopatisi (LAP) gelişen ve LAP biyopsi sonucu HCL infilt-
rasyonu saptanıp radyoterapi tedavisi başlanan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Ağustos 2008’de 59 yaşında iken halsizlik ve terleme şikayeti ile 
başvuran hastanın, fizik muayenesinde batında kolesistektomi ve splenek-
tomiye sekonder skar izi dışında patoloji saptanmadı (travma sonrası 1985 
yılunda splenektomi öyküsü mevcut). Tetkiklerinde bisitopeni saptanması 
üzerine değerlendirilen periferik yaymasında saçaklı lenfositler izlen-
mesi üzerine kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı ve ‘Hairy cell lösemi 
(HCL)’ tanısı konuldu. Hastaya cladribin kemoterapisi verildi. Haziran 
2014’e kadar remisyonda izlenen hastanın 2014’de tam kan sayımında 
lökositoz, lenfositoz ve trombositopeni saptanması üzerine nüks HCL 
tanısı ile tekrar cladribin kemoterapisi verildi. Eylül 2015’de tekrar relaps 
nedeni ile rituksimab+pentostatin tedavisi verilen hasta Mart 2017’ye 
kadar remisyonda izlendi. Mart 2017’de boynun sol tarafında şişlik ve ağrı 
şikayeti ile başvuran hastanın çekilen boyun CT’sinde solda 2B, 3B, 4B ve 
5. bölgelerde 10x6 cm boyutlarında lobüle kontürlü kitle izlendi (figüre 1). 
Kitle biyopsisi CD20, siklin D1, CD10, bcl-2, IgD pozitif ‘Tüylü hücreli lösemi 
infiltrasyonuna uyar’ olarak raporlandı.10 cm’lik HCL infiltrasyonuna bağlı 
lenf nodu basısı şikayetleri olan hastaya acil radyoterapi başlandı. Sistemik 
hastalık açısından da tekrar kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. 
Kemik iliği aspirasyonunda CD11c, CD25 ve CD 103 pozitif %20 oranında 
hücre saptanan hastaya RT sonrası tekrar kemoterapi planlandı.Tartışma: 
HCL tipik olarak aynı anda hem CD5 hem de CD10 negatif olup, nadir 
olarak ekstramedüller dokuları tutar. Fakat CD10, HCL’li olguların yaklaşık 
%14’ünde pozitif saptanabilir. Olgumuzda da HCL’nin nadir bir tutulumu 
olan esktramedüller tutulum görülmüş olup aynı zamanda HCL’de nadir 
saptanan CD10 pozitifliği de saptanmıştır. HCL kliniğinde nadir görülen 
periferik veya abdominal LAP’lerin tedavisinde sıklıkla sistemik KT kul-
lanılabileceği gibi olgu bildirileri şeklinde RT de kullanılabilinir. Bizim 
olgumuzda da ciddi bası semptomları olması nedeniyle 10 cm’lik kitleye 
RT tedavisi başlandı ve RT tedavisi sonrası sistemik tutulum da olması 
nedeni ile KT verilmesi planlandı.Sonuç: HCL hastalarında nadir de olsa 
lenfadenopati saptanabilir. Bulky kitle saptanması durumunda tedavide 
RT de akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hairy cell lösemi, lenfadenopati

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-135 Referans Numarası: 71

İZOLE TROMBOSİTOZ İLE SEYREDEN KML OLGUSU
Murat Yıldırım1, Gökhan Özgür1, Selim Sayın1, Bilge Uğur1, Meltem Aylı1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Özet: Kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloid öncüllerin fazla üretimi ile 
karakterize miyeloproliferatif bir neoplazidir. Philadelphia kromozomu(Ph. 
Kr.), KML tanısı için gerekli bir bulgudur. Esansiyel trombositoz (ET), peri-
ferik kanda izole trombositoz ile karakterize olsa da izole trombositoz ile 
Ph. Kr. pozitifliği Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterlerine göre ET değil KML 
olarak teşhis edilmelidir. Bu nedenle periferik kanda izole trombositoz 
vakalarında Ph. Kr. varlığını araştırılmadan KML ekarte edilememelidir. 
İzole Trombositoz ile seyreden KML, tüm KML vakalarının %5’lik bölümü-
nü oluşturur ve klasik KML vakalarına göre daha kötü prognoza sahiptir. 
Burada imatinib ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ET’nin klinik özellikle-
rini taşıyan bir KML vakası sunuyoruz.

Olgu: 36 yaşında bayan hasta polikliniğimize halsizlik ve yorgunluk 
şikayeti ve dış merkezde yapılan tamkan sayımında trombosit sayısının 
1750 × 109 / L saptanması nedeni ile başvurdu. Hikayesinde yaklaşık 3 ay 
once mevcut şikayetleri ile başvurduğu bir sağlık kurululuşunda Esansiyel 
Trombositoz tanısı konularak Asetil salisilik asit başlandığını ancak şikayet-
lerinin geçmemesi ve trombosit sayısında artışın devam etmesi nedeni ile 
polikliniğimize başvurduğunu ifade etti. Hastanın ailesinde hematolojik 
hastalık ya da genetik bozukluk öyküsü yoktu. Fizik muayenede vital 
bulguları normaldi. Hafif alt batın hassasiyeti ve kot altında 3 cm palapbl 
splenomegali haricinde, hastanın fizik muayenesinde başka pozitif bulgu 
yoktu. Tam kan sayımında hemoglobin seviyesi 12.1 g / dL, hematokrit 
düzeyi %36.7, WBC 4,6 × 109 / μL (diferansiyel sayım: nötrofiller%63, len-
fosit%34, eozinofiller%0), Bazofiller%3 ve monosit%0) ve Trombosit sayısı 
1349 × 109 / L, LDH, 310 IU/L; C-reaktif protein, 2.0 mg / dL. Periferal kan 
yaymasında trombositoz izlendi. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde 
çok sayıda trombojen vasıfta megakaryosit izlenirken megakaryositler-
de displazi bulgusu izlenmedi. Dış merkezde ve hastanemizde yapılan 
JAK 2 V617 F mutasyon analizi normal olarak sonuçlandı. ET ön planda 
düşünüldüğünden hastanemizde ve dış merkezde BCR/ABL analizi çalışıl-
mamıştı. Sitoredüksüyon amacı ile hastaya Hidrokisiüre(HU) başlandı, 20 
günlük periyot içerisinde 2 gr/gün doz artışına ragmen trombosit sayısı 
1.300x109 altına düşürelemedi. Hastanın GTG Bantlama yöntemi ile yapı-
lan konvansiyonel sitogenetik analizinde karyotip 46, XX, t (9; 22) (q34; 
q11.2) tespit edildi. FISH ile yapılan BCR /ABL rearanjmanı analizinde %80 
pozitiflik tespit edildi. HU kesilerek kronik faz KML’nin tanısı ile 400 mg/
gün imatinib tedavisi başlandı, tedavinin 1. haftasında trombosit sayısı 
halen 1.000x109’dan yüksekti ancak doz değişikliği yapılmadan imatinib 
tedavisine devam edildi. Tedavinin 15.gününde hastanın trombosit sayısı 
348 × 109 / L olarak normale döndü. Hasta tedavisinin 3. ayında tam sito-
genetik yanıt ile takip edilmektedir.

Tartışma: Kemik iliğinde megakaryositlerin aşırı proliferasyonu ve trom-
bositoz, splenomegali yokluğunda ortaya çıkarsa, sitogenetik ve molekü-
ler çalışmalar yapılmaksızın KML ve ET arasında ayırıcı tanısını yapmak zor-
dur. JAK2 mutasyonu ET hastalarının yaklaşık %50’sinde gözlemlenmesine 
rağmen, JAK2 ET teşhisinde tek başına yeterli değildir. Ph. Kr. veya BCR/
ABL rearanjmanı KML’yi ET’den ayırmada önemli bir tanı parametresidir. 
Ph. Kr. ve izole trombositoz, kronik faz KML’nin bir varyantı ya da KML’nin 
henüz beyaz küre artışının başlamadığı ilk halini temsil etmektedir. İzole 
Trombositoz ile seyreden KML, tüm KML vakalarının %5’lik bölümünü 
oluşturur hastalar hidroksiüre refrakterdir ancak imatinib başlanmasından 
kısa bir süre sonra semptomlarda ve laboratuar değerlerinde düzelme 
görülmüştür. Sonuç olarak, bizim olgumuz, izole trombositoz olgularında 
Philadelphia kromozomu veya BCR/ABL rearanjmanı varlığı araştırılmadan 
KML’nin tamamen dışlanamayacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: TROMBOSİTOZ, KML,
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Tablo 1. Kalsinörin inhibitörü kullanımına bağlı böbrek toksisitesi gelişen ve mTİ’ne geçilen 
hastalarımızın özellikleri

Yaş Cins Tanı Nakil 
tipi

GVHH 
profilaksisi

GVHH Eş zamanlı 
kullandığı 

diğer 
tedaviler

mTİ / geçiş 
zamanı

Bun/Cr  
(mTİ 

öncesi)

Bun/Cr  
(mTİ 

sonrası)

GFH 
(mTİ 

öncesi

GFH 
mTİsonrası)

mTİ 
altında 

takip 
süresi

Son 
durum

1 15 K Aplastik 
anemi

MSD Siklosporin 
+ MTX

(-) Asiklovir Everolimus/ 
2 ay

58/1,39 29/0,79 80 105 5 ay GVHH 
gelişmedi

2 18 E ALL MSD GVHH 
profilaksisi

Kronik 
cilt

Asiklovir,MMF, 
trandolapril

Sirolimus/ 
36 ay

59/1,46 43/1,0 92 116 4 ay GVHH 
bulguları 
geriledi

3 15 E Relaps 
ALL

MRD Takrolimus Kronik 
cilt, KC

Asiklovir, 
amlodipin

Everolimus-
sirolimus/ 

14 ay

49/1,08 23/0,69 93 147 2 ay GVHH 
bulguları 

stabil

4 13 E ALL MSD Takrolimus Kronik 
cilt, Oral 
mukoza, 

KC

Prednol, MMF, 
asiklovir

Everolimus/ 
36 ay

81/2,31 29/0,66 49 130 3 ay GVHH 
bulguları 
geriledi

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-138 Referans Numarası: 89

ERİŞKİN ATİPİK AKUT LÖSEMİ VE SITMA BİRLİKTELİĞİ
Mehmet Hanifi Kazancı2, Buğrahan Erdoğdu2, Itır Şirinoğlu Demiriz1, Emre Osmanbaşoğlu1, 
Fehmi Hindilerden1, Deniz Yılmaz2, Özlem Harmankaya3, Yıldız Okuturlar3

1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji  
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
3Beah Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Dahiliye

Kırk iki yaşında kadın hasta, halsizlik ve karın ağrısı nedeniyle başvurdu. 
Kamerun’da yaşayan hastanın 4 ay önce ateş, titreme, terleme, iştahsız-
lık ve halsizlikle hastaneye başvurduğu ve sıtma ön tanısı ile 3 günlük 
sıtma tedavisi almış (ilaçlar bilinmiyor). Tedavi sonrası halsizlik, bulantı ve 
gözlerde sararma şikayetleri ile gastroenterolojiye başvurmuş. Hastanın 
mevcut durumu ilaca bağlı hepatotoksisite olarak düşünülmüş. Sözlü 
olarak öğrenilen bilgilere göre takiplerinde ateşi olan hastaya parasetamol 
verilmiş. Ayrıca tetkiklerinde trombositopeni saptanmış ve hematoloji-
ye yönlendirilmiş. ITP olabileceği düşünülmüş. Şikayetleri gerilemeyen 
hasta, Tunus’a seyahati Türkiye aktarmasında karın ağrısı, ateş ve bulantı 
ile bize başvurdu. Fizik muayenesinde ateş 37.2°C, tansiyon: 130/80 mm 
Hg, nabız 116/dk idi. Genel durumu orta, skleralar ikterikti. Akciğer sesleri 
sağda belirgin olmak üzere her iki üst ve alt loblarda kaba idi. Batın; sağ 
üst kadranda belirgin olmak üzere yaygın hassasiyet ve ağrısı mevcuttu. 
Her iki alt ekstremitede ödemi mevcuttu. (+/+) Diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Tam idrar incelemesinde pH:7.5, dansite 1010, eritrosit (++), 
albümin eser, glukoz (++), lökosit 1, eritrosit 17 ve prokalsitonini 0.73 ng/
mL idi. Diğer laboratuar değerleri normaldi. (Tablo 1 ve 2) Hasta acilde 
enfeksiyöz patolojiler ön planda olması nedeniyle enfeksiyon hastalıkla-
rına danışıldı. Hastanın ELISA profili negatif geldi. Brucella aglütinasyonu 
Coombs ve Rose Bengal negatif geldi. Hastanın periferik yayma ve kalın 
damla yaymasında parazitolojik incelemesi ve antijen testi negatif olarak 
değerlendirildi (21/05/17). Hepatobilier ultrasonografisinde karaciğer 
kraniokaudal boyutu 17 cm iken splenomegali tespit edilmedi. Demir 

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-137 Referans Numarası: 420

KEMİK İLİĞİ NAKLİ SONRASINDA KALSİNÖRİN 
İNHİBİTÖRLERİNE BAĞLI RENAL TOKSİSİTEDE MTOR 
İNHİBİTÖRLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Tekin Aksu1, Ayça Koca Yozgat1, Mehtap Kanbur1, Duygu Dönmez1, Namuk Yaşar Özbek1

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

Akut böbrek hasarı (ABH) kemik iliği transplantasyonu (KİT) sonrasında 
%25-50 oranında izlenmekte, %20’den fazla hastada kronikleşmektedir 
(1,2). Kalsinörin inhibitörleri (KNİ) bu tabloya kronik vaskülopati ve intersi-
tisyel fibrozise yol açarak neden olabilmekte, immünsupresif tedavi (İST) 
devamı gerekiyorsa renal toksisitesi daha az olan mTOR inhibitörleri (mTİ) 
kullanılabilmektedir (3, 4).

Burada Nisan 2010- Ağustos 2017 tarihleri arasında KİT yapılan 234 hasta 
arasından KNİ kullanırken ABH geliştiği için mTİ’ne geçilen 4 hasta sunul-
du. Hastalar greft versus host hastalığı (GVHH), böbrek fonksiyon testleri, 
glomerüler filtrasyon hızı (GFH), kan CMV DNA kopya sayısı, lipid düzeyle-
ri, sitopeni ve oral komplikasyonlar açısından takip edildi.

Hastalarımızın yaş ortalaması 15.2 (13-18 yaş) olup erkek/kız oranı 3/1 
idi. Hastalardan birine aplastik anemi, diğer üçüne ise akut lenfoblastik 
lösemi nedeniyle nakil yapıldı. GVHH profilaksisi için siklosporin A ve/veya 
methotreksat kullanıldı. Bir hasta GVHH profilaksisi için, diğer hastalar 
ise kronik GVHH tedavisi için KNİ kullanırken ABH geliştirdi. mTİ’lerine 
2 hastamızda transplantasyondan 36 ay, diğer ikisinde 2 ve 14 ay sonra 
geçildi. Hastaların ikisi siklosporin, ikisi takrolimus kullanıyordu. Üç has-
tanın tedavisi everolimus, birininki ise sirolimus ile değiştirildi. mTİ’lerine 
geçiş sonrasında hastalarımızın üre, kreatinin ve GFH değerlerinde iyileş-
me görüldü (Tablo 1). Ancak mTİ sonrası bir hastada ciddi ilaç toksisitesi 
görüldü (Hasta 3). Everolimus başlandıktan 2 hafta sonra ağız içinde Evre 
IV yaygın aftöz lezyonları ve ağır mukozit tablosu gelişti (Resim 1-2). 
Everolimus düzeyi azaltılıp, lokal steroid ve ağız bakımı başlandı, ancak 
düzelmediği için tedaviye sistemik steroid eklendi. Steroidle lezyonları 
gerilemeyen hastamızın oral alımı bozulduğundan everolimus tedavisi 
kesilerek sirolimusa geçildi. Tedavi değişiminden sonra 1 hafta içinde 
semptomları geriledi. GVHH gelişen 3 hastadan ikisinde mTİ tedavisi kulla-
nımıyla GVHH bulgularının iyileştiği, bir hastada ise stabil kaldığı görüldü. 
Hastalarda mTİ’ü kullandığı süre içinde sitopeni, trombotik mikroanjiopati, 
CMV DNAemi, lipit profilinde bozulma görülmedi.

Transplantasyon sonrasında İST’de kullanılan KNİ’lerinin uzun dönemde 
renal toksisite ve malignite riskinde artış gibi yan etkileri bulunmaktadır 
(5). mTİ’leri, KNİ’yle toksisite gelişen hastalarda tek başına veya dozu 
azaltılarak KNİ’yle birlikte kullanılabilmektedir. Korang ve ark. larının(6) 
çalışmasında kalp nakli yapılan ve KNİ’yle yan etki gelişen 19 hastada 
mTİ’ne geçiş yapılmış ve hastaların kreatinin ve GFH değerlerinde düzelme 
gözlenmiştir. Çalışmamızda da KNİ’ne bağlı renal toksisite gelişen 4 hasta-
da mTİ kullanımıyla böbrek fonksiyonlarının iyileştiği görüldü. Ancak bir 
hastada ilaç değişimi gerektirecek şiddette oral mukozit gelişti. KNİ alan 
hastalarda ABH durumunda mTİ tedavisinin kullanılabileceğini, ancak bu 
tedavinin de başka potansiyel yan etkileri olabileceğini vurgulamak isteriz.
Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, kalsinörin inhibitörleri, akut 
böbrek hasarı, mTOR inhibitörleri
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Tablo 2. Romatolojik ve tümor markırları
ANA Negatif AFP 11.7 ng/ml [0-7]

Anti-ds DNA Negatif CEA 1.92 ng/ml [0-6.5]

AMA Negatif CA-125 20.3 U/ml [0-35]

CA-19-9 2.5 U/ml [0-27]

CA-15-3 20.5 U/ml [0-25]

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-139 Referans Numarası: 443

MEMEDE GRANÜLOSİTİK SARKOM İLE PREZENTE OLAN 
ERKEK AML OLGUSUNDA ENDER BİR SİTOGENETİK BULGU: 
İZOLE DELESYON 6Q
Olga Meltem Akay1, Gülleyla Kılıç2, Harun Arslan1, Erman Öztürk1, Öner Doğan3,  
Mustafa Çetiner1, Hülya Kayserili2, Burhan Ferhanoğlu1

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü

Altıncı kromozomun uzun kolunda görülen delesyonlar, lenfoid malig-
nitelere özgü, sık rastlanan sitogenetik anomaliler olmakla beraber; 
myeloid hastalıklarda ender görülür ve genellikle kompleks bir karyotipin 
parçası olarak bildirilmektedir. İzole 6q delesyonu literatürde 2 MDS ve 1 
AML olgusunda raporlanmıştır (Hirata ve ark 1992; Gozzetti ve ark 2009). 
Raporlanan hasta sayısının az olması nedeniyle prognostik önemi bilin-
memektedir ancak en olası mekanizma, 6.kromozomun uzun kolundaki 
tümör süpresör genin kaybıdır.

Granülositik sarkom (myeloid sarkom, myeloblastoma veya kloroma) 
immatur granülositik hücrelerin ekstramedüller invazyonundan kaynakla-
nan lokalize bir tümördür. Nadir görülür. Akut myeloid lösemili hastalarda 
hastalığın seyri sırasında veya kemik iliği tutulumu olmadan önce hasta-
lığın ilk işareti olarak ortaya çıkabilir. Genellikle kemik, periost, yumuşak 
doku, lenf nodları veya deride lokalize olur.

Burada memesinde granülositik sarkom ile prezente olan ve kemik iliği 
karyotip analizinde izole 6q delesyonu saptanan bir erkek AML olgusu 
sunulmaktadır:

Elli yaşında erkek hasta. Haziran 2017 tarihinde sağ göğüste kitle ve 
terleme şikayetleri ile başvurdu. Bilinen sistemik bir hastalığı olmayan 
hastanın fizik muayenesinde sağ göğüs meme hizasında yaklaşık 10 cm 
çapında ele gelen kitle saptandı. Laboratuvar incelemesinde lökosit 6.7 
x109/L, hemoglobin 11.1 g/dL, trombosit 400 x109/L, sedimentasyon hızı 
69 mm/st, kreatinin 0.72 mg/dL ve LDH 541 U/L idi. Çekilen PET-BT’de 
sağ hemitoraksta 6. kostayı infiltre eden hipermetabolik kitle, boyunda 
metastaz düşündüren lenf nodları, sağ hemitoraksta malign karakterde 
plevral effüzyon, her iki humerus, femur, sol klavikula ve sağ skapulada 
malignite düşündüren hipermetabolik lezyon alanları, mediastende sağ 
aksillada metastaz düşündüren hipermetabolik lenfadenopatiler saptan-
dı. Hasta BT eşliğinde yapılan kitle biyopsi sonucu ile myeloid sarkom tanı-
sı aldı. Yapılan kemik iliği biyopsisi suboptimal olup normosellüler olarak 
raporlandı. Kemik iliği karyotip analizinde analizinde 30 hücreden 5’inde 
6.kromozomun uzun kolunda, kırık noktası q11’den geçtiği düşünülen 
yapısal bir kromozom anomalisi saptanmış, sayısal kromozom anomalisi 
görülmemiştir. Geri kalan 25 metafazda sayısal ya da yapısal kromozom 
anomalisine rastlanmamıştır (46,XY,del(6)(q11qter)[5]/46,XY[30]).

Granülositik sarkom ile seyreden AML tanısı konulan hastaya 3+7 indük-
siyon tedavisi (İdarubisin 12 mg/m2/gün, 3 gün ve Sitozin Arabinozid 100 
mg/m2/gün, 7 gün) uygulandı. Tedavi sonrası çekilen PET-BT’de toraks 
duvarı sağındaki kosta destrüksiyonu oluşturmuş belirgin boyut azalması 
göstermiş kitlesel lezyondaki FDG tutulumu parsiyel anatomometabolik 
cevap olarak değerlendirilmiş, sağ skapulada, her iki humerusta ve sol 
femur proksimal diafizindeki önceki çalışmada tarif edilen, malign infilt-
rasyon lehine değerlendirilmiş FDG tutulumları komplet metabolik cevap 
ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Hastaya FLAG/IDA ile reindüksiyon 
tedavisi planlanmıştır (Hasta halen tedavisini almaktadır).

132.7 µg/dL, ferritin 2018 ng/ml, retikülosit %0.43 gelen hastanın ateş, 
hepatomegali, pansitopenisi, karaciğer fonksiyon / koagülasyon abnor-
maliteleri, artmış LDH ve ferritin düzeylerinden dolayı hemofagositik 
lenfohistiyositoz düşünüldü. Kan ve idrar kültürleri alınan hastada üreme 
saptanmadı. Olası malignite yönünden torakoabdominal BT ve MRları 
çekilen hastada sekonder sebep saptanmadı. Hemofagositoz ve pan-
sitopenik olan hastaya kemik iliği biyopsisi yapıldı. Bu süreçte hastaya 
nötropenik ateş nedeniyle ampirik tedavi ön planda düşünülerek toraks 
BT’sinde; her iki akciğer üst loblarda, sağ akciğer alt lob superior, medioba-
zal segmentlerde, sol akciğer alt lob superior segmentte buzlu cam dansi-
telerinde nodüler infiltrasyon sahaları ve ayrıca sol akciğer alt lob superior 
segmentte milimetrik çaplı subplevral nodülleri olmasından dolayı, atipik 
pnömoni ve fungal etkenleri kapsayan piperasilin+tazobaktam ve kaspo-
fungin başlandı. Tedavinin 2.gününde ishali olan hastaya metronidazol 
eklendi. Tedavinin 7.gününde ateşleri devam eden hastanın antibiyotera-
pisi değiştirilip tienam’a geçildi. Hastanın kontrol toraks BT’sinde nodüler 
yapıları görülünce antifungal tedavisi amfoterisin B ile değiştirildi. Kemik 
iliği biyopsi sonucunda CD10+ B ALL olarak raporlanan hastanın B-ALL 
kemoterapi protokolü 06/06/17 tarihinde başlandı. Aynı günde hastanın 
ateşinin yükselmesi ve ani hemoglobin düşüşü olması üzerine tekrardan 
periferik yayması ve kalın damlası yapıldı. Hasta enfeksiyon hastalıklarına 
tekrar konsülte edildi. Örneklerde P.falciparum ve P.vivax birlikteliği ile 
uyumlu inklüzyon cisimcikleri görüldü (Resim 1). Verem Savaş Dispanseri 
ile acil iletişime geçilerek gönderilen numunelerde mikst tip sıtma sap-
tandığı bildirildi. Aynı gün hastaya Primakin ve Livether (artemether + 
Lumefantrine) tablet başlandı.Kan ürünü replasmanları ve kemoterapisi 
devam eden hastanın solunum sıkıntısı ile başlayan multiorgan yetmezliği 
tablosu ile entübe edildi. Takibinde hasta septik şok ile ex oldu. 
Anahtar Kelimeler: hemofagositoz, akut lösemi, sıtma

Tablo 1. Laboratuvar değerleri
Hemoglobin 10.5 gr/dl üre 163 mg/dl

Hct %31.8 kreatin 2.34 mg/dl,

MCV 87 fl AST 71 U/L

WBC 630 /UL ALT 24 U/L

Neu 16 /UL ALP 333 U/L

Plt 27800 /UL GGT 547 U/L

CRP 7.6 mg/dl LDH 3937 IU/L

Fibrinojen 237 mg/dl Amilaz 180 U/L

PT 17.2 sn Lipaz 750 U/L

INR 1.43 Kalsiyum 4.8 mg/dl

albümin 3.1 g/dl Total protein 5.9 g/dl

Haptoglobin 167 mg/dL
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bu literatürdeki PN ile prezente olan ilk diffüz büyük B hücreli lenfoma 
vakasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Prurigo nodülaris, DBBHL, Lenfoma, paraneoplastik dermatoz

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-141 Referans Numarası: 317

TİMOMA İLİŞKİLİ AĞIR APLASTİK ANEMİ SAPTANAN BİR 
OLGUNUN SUNUMU
Ersin Töret1, Bengü Demirağ1, Sultan Aydın Köker1, Onur Doyuran1, Sinan Genç1,  
Tuba Hilkay Karapınar1, Yılmaz Ay1, Yeşim Oymak1, Canan Vergin1

1S.B.Ü İzmir Dr Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi

Giriş: Timoma ön mediastende saptanan en sık kitlelerdir ve ilk basamak 
tedavileri cerrahi çıkarılmalarıdır. Timomalar; Myastenia Gravis, Polimiyozit 
ve Aplastik Anemi gibi otoimmün hastalıklarla ilişkili olabilirler. Otoreaktif 
T lenfositlerin Aplastik Anemi ve otoimmün hastalıklara neden olduğu 
düşünülmektedir. Aplastik Aneminin 40 yaş altında hastalarda tedavisi 
uygun kardeş verici varsa kök hücre naklidir. Uygun kardeş vericiye ulaşı-
lamadığı durumlarda immün baskılayıcı tedavi kullanılması önerilir. 

Olgu Sunumu: 14 yaşında erkek olgu bir haftadır ateş ve boğaz ağrısı 
yakınması ile acile baş vurması sonrasında fizik incelemede solukluk ve 
alt ekstremitede peteşi ve ekimozlar dışında anormal bulgu saptanma-
dı. Olgunun kan tablosunda pansitopeni ve retikülositopeni saptandı. 
Periferik kan yaymasında atipi izlenmeyen olguya, kemik iliği aspirasyon 
ve biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu Aplastik Anemiyle uyumlu gelmesi 
üzerine tetkik edilen olgu, karaciğer-böbrek tetkikleri normal, B12 ve folik 
asid normal düzeyde, direk antiglobulin- anti nükleer antikor negatif ve 
viral serolojisinde patoloji saptanmadı. Ayrıca olgunun DEB testi normal 
sınırlarda, sitogenetik ve MDS panelinde patoloji saptanmadı. Akım sito-
metri yöntemiyle PNH klonu izlenmedi. Olgunun ön arka ve yan akciğer 
grafisinde ön mediastende kitle saptanması üzerine olgu Kalp Damar 
Cerrahisi Tarafından opere edildi ve çıkarılan kitle ptaolojisi Tip A Timoma 
uyumlu geldi. Olgunun uygun kardeş vericisi olmaması ve artan transfüz-
yon ihtiyacı nedeniyle anti timosit globulin (at kaynaklı) ve siklosporin A 
tedavisi başlandı. Beşinci ayda kısmi yanıt alınan olgu, 11. ayda tam yanıta 
ulaşıldı ve siklosporin tedavisi azaltılarak kesildi. Olgu 5 aydır tam yanıtta 
izlenmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Timus temel lenfoid organlarımızdan birisidir, temel 
görevi T lenfositleri eğitmek ve self-toleransın gelişmesini sağlamaktır. 
timomaların %30’unda otoimmün hastalık veya eşlik eden maliynite sap-
tanırken, bunların %5’ten daha azını Aplastik Anemi oluşturmaktadır. Kırk 
yaş altı aplastik anemili olgularda uygun kardeş verici olmaması durumun-
da immün baskılayıcı tedavi ilk seçenektir. 
Anahtar Kelimeler: aplastik anemi, immün baskılayıcı tedavi, timoma

Sonuç olarak, daha fazla olgu raporu ile bu genetik bozukluğun prognos-
tik öneminin daha iyi belirleneceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: granülositik sarkom, akut lösemi, delesyon 6q

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-140 Referans Numarası: 305

PRURİGO NODÜLARİS İLE BAŞVURAN DİFFÜZ  
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Birgül Öneç1, Sinem Cesur2, Emin Özlü3, Kürşad Öneç4, Attila Önmez2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Giriş: Birçok malign hematolojik neoplazm doğrudan veya dolaylı olarak 
cilt bulgularına sebep olur. Deriye doğrudan infiltre olan lenfomaların 
çoğunluğu T-hücre kaynaklıdır ancak lenfomalar, çoğunlukla Sweet send-
romu (febril nötrofilik dermatoz) ve paraneoplastik pemfigus da dahil 
olmak üzere bir grup paraneoplastik fenomeni içeren sekonder kutanöz 
değişikliklere de neden olabilir. Yoğun kaşıntının eşlik ettiği nodüler 
lezyonlar olarak tanımlanabilen “prurigo nodülaris” (PN) ise birkaç len-
foma vakasında bildirilmiş nadir bir paraneoplastik durumdur. Biz PN ile 
başvurarak tanı alan ve sistemik kemoterapi ile lezyonları tamamen düze-
len literatürdeki ilk Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) olgusunu 
sunuyoruz.

Olgu sunumu: Altmış beş yaşında erkek hasta yoğun kaşıntının eşlik 
ettiği döküntüler ile dermatoloji kliniğine başvurmuş. Başlanan antihista-
minikler ve topikal tedavilerden yarar görmeyen hastanın muayenesinde 
servikal multipl lenfadenopati (LAP) tespit edilerek yapılan eksizyonel 
lenf nodu biyopsisi sonucuyla kliniğimize yönlendirilmiş. Hematoloji ve 
dermatoloji polikliniklerinde değerlendirilen hastanın hikayesinden son 
2 aydır giderek artan kaşıntı ve döküntüsünün olduğu, son 2 ayda 18 kg 
kilo kaybı olduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde gövde ön ve 
arka yüzü, alt ve üst ekstremitelerde çevresi eritemli, ortası krutlu 0.5-1 
cm çapında yuvarlak, birleşme eğilimi göstermeyen, çok sayıda şiddetli 
kaşıntılı ekskoriye papülonodüler lezyonları mevcuttu (Figure 1a, 1b ve 1c) 
Hastanın ayrıca multipl bilateral servikal en büyüğü yaklaşık 4cm büyük-
lüğünde LAP’ları mevcuttu. Biyopsisinde DBBHL infiltrasyonu saptanan 
hastanın çekilen PET-CT’sinde multipl supra-infradiyafragmatik hiperme-
tabolik LAP’lar, diffüz hipermetabolik splenomegali görünümü, minimal 
metabolik aktif plevral efüzyon birikimleri, iskelet sisteminde malign 
karakterlerde hipermetabolik odaklar gözlendi, evre IV olarak kabul edildi. 
Hastanın deri lezyonundan yapılan biyopsinin histopatolojik incelemesin-
de epidermisde krut oluşumu, akantoz, spongiyoz ile fokal ülserasyon ve 
papiller dermiste lenfositlerden zengin ancak monoklonal olmayan, hafif 
şiddette mononükleer inflamatuar hücre infiltrasyonu görüldü (Figure 1c). 
Hastaya klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde DBBHL’ya eşlik eden 
prurigo nodularis tanısı konuldu.

Hastaya Prurigo nodularis nedeni ile oral antihistaminik ve topikal steroid 
tedavisi başlandı, ilk hafta içinde deri lezyonlarında anlamlı değişiklik göz-
lenmedi. Lenfomaya yönelik rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vink-
ristin, prednizolon (R-CHOP) kemoterapisi başlanması ile kaşıntısı ilk hafta 
içinde azaldı. Üçüncü kür sonrasında kaşıntısının tamamen gerilediği ve 
mevcut deri lezyonlarının postinflamatuvar hiperpigmentasyon bırakarak 
tamamen iyileştiği gözlendi. Eş zamanlı PET-CT’de tüm odaklarda tama 
yakın metabolik/morfolojik regresyon izlenmesi üzerine hasta komplet 
yanıtlı kabul edilerek 6 kür R-CHOP tedavisi tamamlandı.

Tartışma: Prurigo nodularis, ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde yüze-
yi skarlı veya erode papüller, hiperkeratotik nodüller ile karakterize olan, 
yoğun kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Yaşam kalitesini önemli derecede etki-
leyen bu hastalığın patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ancak böbrek 
yetmezliği, otoimmün kolestatik hepatit, psikiyatrik koşullar gibi pek çok 
nedenle indüklenebildiği bildirilmiştir. Prurigo nodularis altta yatan malig-
niteler ile ilişkili olabilir ancak hematolojik malignitelerin dermatolojik 
manifestasyonları içinde çok nadir gözlenir. Lenfomalı hastalarda özellikle 
T hücreli NHL’larda direkt cilt tutulumları çok daha sık gözlenirken, nadiren 
paraneoplastik cilt lezyonları olarak Sweet’s sendromu, paraneoplastik 
pemfigus ve leukocytoclastic vasculit bildirilmiştir. Hodking ve T hücreli 
lenfomada bildirilen birkaç vaka olmasına rağmen, bildiğimiz kadarıyla 
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-143 Referans Numarası: 63

KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ VE PRİMER BİLİYER SİROZ: 
OLGU SUNUMU
Aysun Fatma Doğan1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Onur Hakkı Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik lenfositer lösemi (KLL) erişkin çağda en sık görülen lösemi 
tipidir. Sıklığı 4,2/100,000/yıldır. Hastalar asemptomatik lenfositoz ile baş-
vurabileceği gibi lenfadenopati, organomegali, anemi ve trombositopeni 
ile de tanı alabilirler. KLL hücreleri B hücre yüzey belirteçleri (CD19, CD20 
ve CD23) dışında CD5 de taşırlar. Primer biliyer siroz(PBS) intrahepatik 
safra kanallarında nonsüpüratif destrüksiyonla karakterize kronik, koles-
tatik, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır. Otoimmün hastalıklarla, malig-
nitelerle, özellikle de lenfoproliferatif hastalıkların birlikte görülebildiği 
bilinmektedir. Ancak PBS ve KLL birlikteliği oldukça nadirdir. Bu yazıda PBS 
ve KLL beraberliği gösteren bir olgu sunulmuştur.

Olgu sunumu: 56 yaşında kadın hasta 3 aydır olan halsizlik, ateş, kilo 
kaybı,gece terlemesi,kaşıntı şikayetleriyle başvurdu. Özgeçmişinde hiper-
tansiyon dışında kronik hastalık öyküsü yoktu; amilodipin 10 mg/gün 
kullanıyordu. Fizik muayenede hepatosplenomegali, bilateral servikal 
bölgede yaklaşık 2 cm çapında ağrısız hareketli lenfadenomegali, gövde 
bölgesinde kaşıntıya bağlı eksploratif döküntüler saptandı. Vücut ısısı 
normal sınırlarda olan hastanın laboratuar incelemelerinde lökosit 62700 
/ul hemoglobin 10.4 gr/dl MCV 84 fl lenfosit 57100 /ul trombosit:162000/
ul direkt coombs:pozitif, ALT 80 U/L(0-35) AST 90 U/L(0-34) Alkalen fos-
fataz:227 U/L (30-120) Gama glutamil transferaz:151 U/L (0-38) LDH:705 
U/L (0-247) olarak saptandı. Viral Hepatit serolojisi negatif olan hastanın 
otoimmun markerlardan ANA ++++,AMA +++,ANTİ –AMA M2:++ pozitif 
olarak saptandı. Sarılığı ve kolestatik enzimlerinde yüksekliği olan hasta-
nın otoimmun markerlardan AMA ve AMA-M2 + olması nedeniyle Primer 
Biliyer Siroz teşhisi koyuldu. Akım sitometri incelemesinde ise CD 5 %98, 
CD 19 %73, CD 20%75, CD 23 %86, ile pozitif olarak izlendi. Hastanın 
yapılan FISH (Fluoresan in situhibridizasyon) incelemesinde 17p13.1 
bölgesine ait delesyon saptandı. Batın tomografisinde karaciğer boyutu 
24 cm ve dalak 18 cm saptandı. Çölyak zincirde, portal hilus düzeyinde, 
paraaortakaval alanda her iki ilak zincirde yer yer konglomere olma eği-
liminde büyüğü kısa aksında yaklaşık 4,5 cm çapında multiple patolojik 
LAP izlendi. Klinik ve laboratuar bulgular ile RAI evrelemesine göre evre 

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-142 Referans Numarası: 158

İMATİNİB MESİLAT İLE BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLEN 
MUTASYONSUZ HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU
Esra Sarıbacak Can1, Ümit Yavuz Malkan1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Mutasyonsuz Hipereozinofilik Sendrom’daki (HES) imatinib mesilat 
(IM) etkinliği net değildir. Biz burada, IM ile başarıyla tedavi edilmiş mutas-
yonsuz HES vakasını sunmaya çalıştık.

Olgu sunumu: 60 yaşında erkek hasta acil servise 30.09.2015 tarihinde 
halsizlik, nefes darlığı, vücutta yaygın kaşıntılı cilt lezyonlarıyla başvur-
du. Yapılan tetkikler sonucunda beyaz küre 40.8 x103/µL, hemoglobin 
14.5 g/dl, trombosit 406x103/µL, nötrofil 15.2 x103/µL, lenfosit 3.1 x103/
µL, monosit 1.6 x103/µL, eosinofil 20x103/µL olarak saptandı. Yapılan 
abdominal ultrasonografide 176 cm hepatomegali, 160 cm splenomegali 
tespit edilmesi üzerine hematoloji kliniliğinde hospitalize edildi. Hastaya 
öncelikle 1 mg /kg metilprednisolon başlandı. Ekokardiyografi normal 
olarak değerlendirildi. Yapılan toraks tomografide hiler bilateral 19 mm 
lenfadenopatiler dışında patolojik bulgut tespit edilmedi. Yapılan kemik 
iliği aspirasyon biopsi raporunda “matür eozinofil ve eozinofil öncüllerin-
de proliferasyon gösteren hipersellüler kemiki liği biopsy ve blast artışı 
izlenmemektedir” olarak sonuçlandı. Kemik iliğinden yapılan Jak 2 V617F, 
bcr-abl PCR, PDGFRA, PDGFRB mutasyonları negatifti. Hastada yapılan 
parazitik incelemelerinde herhangi bir parazitik bir enfeksiyona rastlan-
madı. Hastanın kaşıntılı krutlu makülopapüler deri lezyonundan alınan 
biopsi “Epidermiste bir alanda yüzeyde krut ve bu alan altında epitelde 
tam kayıp izlenmiştir. Dermiste periadneksiyel ve perivasküler yapılar 
çerçevesinde yoğunlaşan eozinofil lökositlerin eşlik ettiği şiddetli miks 
tipte inflamasyon dikkati çekmiştir.” şeklinde sonuçlandı. Hasta hidroksi-
karbamid, metilprednisolon, inhaler steroid ve bronkodilator tedavi ile 
yaklaşık 10 ay izlendi. Hastada klinik olarak sadece deri lezyonlarında bir 
miktar gerileme izlendi, eozinofil sayısında değişim izlenmedi. 20.07.2016 
tarihindeki hemogram sonucunda beyaz küre 43.3 x103/µL, hemoglobin 
15.2 g/dl, trombosit 384x103/µL, nötrofil 18.5 x103/µL, lenfosit 2.8x103/µL, 
monosit 0.9 x103/µL, eosinofil 21x103/µL saptandı. Hastaya 100 mg /gün 
IM başlandıktan 4 ay sonra eosinofil 0.7x103/µL’ye kadar geriledi. Hastanın 
kliniğinde belirgin bir düzelme saptandı. Deri lezyonları ve dispne belirgin 
biçimde geriledi. Hastanın takiplerinde karaciğer enzimlerinin AST 202 
U/L(3-50) ALT 239 U/L(3-50) yani yaklaşık 4 kat yükselmesi sebebiyle IM 
kesildi. IM kesildikten 15 gün sonra karaciğer enzimleri normale döndü 
ancak eosinofil değeri 82.8 x103/µL olarak görüldü. Hastaya hidroksikar-
bamid 2x1000 mg/gün ve IM 100 mg /gün başlandı. Sonrasında karaciğer 
enzimlerinde yükselme saptanmadı. Takibinde hidroksikarbamid kesildi. 
Sadece imatinib tedavisi ile 4 ay devem edildi. Hastanın eosinofil değeri 
1x103/µL olarak görüldü.

Tartışma: IM mutasyonsuz HES hastalarında steroid, hidroksikarbamide 
yada interferona dirençli hastalarda kullanılmakta idi. Önceki çalışmalarda 
birkaç mutasyonsuz IM cevabı olan hasta rapor edilmiştir. Ancak başlangıç 
IM dozunun remisyon için yeterli olduğunu gösteren mutasyonsuz HES 
vakaları bulunmaktadır. Genel olarak cavaplı mutasyonsuz HES hastala-
rının IM tedavisinin durdurulması önerilmez çünkü genel olarak IM kesil-
mesinden sonar tekrarlar. Mutasyonsuz HES vakalarında önerilen IM dozu 
400 mg /gün dür ve 4-8 haftada yanıt yok ise tedavinin kesilmesi önerilir. 
Bizim vakamızda IM dozu 100 mg/gün olarak başladık ve remisyona ulaş-
tık. Ancak yan etki nedeniyle ara verildiği dönemde hızlıca yanıt kaybını 
izledik. IM tekrar başlanmasından sonra tekrar remisyon elde ettik. Sonuç 
olarak, mutasyonsuz HES hastaları 100 mg /gün IM remisyona girebilirler 
ve hastalar ara verilmesiyle kolaylıkla yanıt kaybına uğrayabilirler ve ilaç 
direnci olmadan tekrar başlanırsa tekrar remisyon elde edilmesi mümkün 
gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: imatinib mesilat, hipereozinofilik sendrom
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sık görülmektedir.Febril nötropeni ile başvuran hastalarda nötropeninin 
enfeksiyonun sebebi mi yoksa sonucu mu olduğunu ayırmak güç ola-
bilmektedir. Ayrımın yapılamadığı vakalarda kemik iliği biyopsisi ayırıcı 
tanıda faydalı olabilir. Sekonder enfeksiyon gelişen vakalarda randomize 
olmayan çalışmalar granülosit koloni stimule edici faktörlerin nötropeni 
ve antibiyotik kullanım süresini kısalttığı gösterilmiştir. Dikkate alınması 
gereken en önemli nokta ise agranülositozun fatal seyredebileceği ve bu 
komplikasyonun sık kullanılan ilaçlarla karşımıza çıkabileceğinin akılda 
tutulması ve erken tanınmasıdır.
Anahtar Kelimeler: agranülositoz,kalsiyum dobesilat,ilaç

Tablo 1. Agranülositoz ile en sık ilişkilendirilen ilaçlar

Klozapin Deferipron

Metimazole Penisilin G

Propiltiourasil Prokainamid

Sülfasalazin Rituksimab

Tiklopidin Trimetoprim Sulfametoksazol

Karbimazol Daspsone

Tablo 2. Hastanın tam kan sayımı takibi

Kalsiyum 
Dobesilat(KD) Öncesi

KD 8. Haftası/Acil 
servis başvurusu

G-CSF 
2.günü

Taburculuk 
Sonrası 4.Hafta

WBC *10³/µL 8.6 1 7 9.7

NEU *10³/µL 5.5 0 4.1 5.9

LYMPH*10³/µL 2.5 0.9 2.4 2.4

MON*10³/µL 0.5 0 0.5 1.2

EOS*10³/µL 0 0 0 0

BAS*10³/µL 0.1 0 0 0.2

HGB g/dL 12.9 10.9 12.9 12.8

PLT*10³/µL 410 334 576 450

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-145 Referans Numarası: 402

PRİMER İMMUN TROMBOSİTOPENİ HASTALARINDA DÜŞÜK 
ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ KANAMA İÇİN  
RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?
Mustafa Yılmaz1, Turhan Köksal2, Beyhan Yılmaz3, Ayşe Uysal1

1T.C Sağlık Bakanlığı Trabzon Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2T.C Sağlık Bakanlığı Trabzon Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Primer immun trombositopenik purpura (İTP) izole trombositopeni ile 
seyreden ve sekonder nedenlerin dışlanması sonucu tanısı konulan 
kazanılmış immun bir hastalıktır. İnsidansı 40-160/1000000 olan bu has-
talık kadınlarda erkeklere göre 2 kat sık görülür. Nadiren görülen ciddi 
kanama bulguları genelde trombosit sayısı 30x109/L’nin altına indiğinde 
izlenir. İleri yaş ve kanama öyküsü, İTP’li hastalarda şiddetli kanama için 
risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Trombosit sayısının düşük olmasına 
rağmen İTP’li hastalarda şiddetli kanamaların düşük oranda görülmesi, 
mevcut trombositlerin sayılarının düşük olmasına rağmen daha işlevsel 
olmasına bağlanabilir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) genç trombosit-
lerin varlığında normalden daha yüksek bir hacme sahip olacaktır. MPV 
yükselmesi, hemostazı sağlamak açısından daha aktif genç, yüksek hacimli 
trombositlerin varlığını gösterir. Büyük trombositlerin daha işlevsel oldu-
ğu bilinmektedir, ancak iTP’li hastalarda MPV ile kanama arasındaki ilişki 
üzerine yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bu çalışma, İTP’li hastalarda yaş, 
hemoglobin seviyeleri, trombosit sayıları ve MPV ile orta ve şiddetli kana-
maların ilişkisini araştırmak amacıyla planlandı.

Ocak 2008 - Haziran 2013 tarihleri   arasında Hematoloji polikliniğine 
başvuran ve İTP tanısı alan ve trombosit sayıları 50 x 109 / L’nin altındaki 

3 KLL tanısı kondu. B semptomları olması ve anemisi olması sebebiyle 
FCR(Fludarabin-Siklofosfamid-Rituximab) protokolu başlandı.

Tartışma: KLL ile PBS birlikteliği oldukça nadir görülmektedir. Primer 
Biliyer Siroz interlobuler orta boy safra yollarında hasara yol açan fibrozis 
ve siroza kadar ilerleyebilen,kronik bir hastalıktır. Hastalar genellikle 50-55 
yaşlarında kadın cinsiyette, kaşıntı, halsizlik, sarılık gibi şikayeti olan kişi-
lerdir. Hastalığın tanısı kolestaz enzimlerinden artış, transaminazlarda hafif 
yükselme ve Antimitokondrial antikor pozitifliği ve karaciğer biyopsisinde 
ki histopatolojik değişikliklerin saptanması ile tanı konur. AMA –M2+ olgu-
ların %95 inde pozitiftir. Sarılğı olan, karaciğer ve kolestaz enzimlerinde 
yükseklik saptanan kronik lenfositer lösemi hastalarında aklımıza ilk olarak 
viral hepatitler gelse de; otoimmun hastalıklar özellikle de hastamızda 
karşımıza çıktığı gibi primer biliyer sirozun akılda bulunması gerektiğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositer lösemi (KLL),primer biliyer siroz,sarılık,AMA 
M2

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-144 Referans Numarası: 219

KALSİYUM DOBESİLAT İLİŞKİLİ AGRANÜLOSİTOZ:  
YAYGIN BİR İLACIN NADİR KOMPLİKASYONU
Nuriye Hale Erbatur1, Aslıhan Sezgin2, Işık Atagündüz2, Tülin Ayşe Fıratlı Tuğlular2, 
Zekaver Odabaşı3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Agranülositoz yılda 1-5/milyon olarak insidansı bildirilen ve vaka-
ların %70’inde ilaç ile ilişkilendirilebilen bir komplikasyondur. (Tablo1.) 
İleri yaş, eşlik eden komorbidite ve otoimmunite ile bazı HLA alelleri ile 
artan risk bildirilse de ilaçlar ve agranülositoz arasındaki bu ilişki vaka 
bildirimleri ve kohort çalışmalarına dayanmaktadır. Kalsiyum dobesilat 
10 milyondan fazla hastada veno-tonik ajan olarak kullanılmaktadır ve 
başlıca endikasyonları diyabetik retinopati, akut hemoroid krizleri, kronik 
venöz yetmezlik tedavisidir. Kalsiyum dobesilat serbest radikalleri yok 
ederek, kapiller permeabiliteyi arttırarak, trombosit agregasyonu ve kan 
viskozitesini azaltarak etki göstermektedir. Yaygın olarak kullanılan bu 
ilacın agranülositoz yapma olasılığının tedavi alan her milyon hasta için 
0.32 vaka olduğu tahmin edilmektedir. Bu bildiride kalsiyum dobesilat 
kullanımına bağlı gelişen bir febril nötropeni vakasını ele aldık.

Olgu: 43 yaşında kadın hasta hipotiroidi tanısı ile 4 yıldır levotiroksin sod-
yum kullanırken başvurusundan 2 ay önce kronik venöz yetmezlik nedeni 
ile kalsiyum dobesilat tedavisi almaya başlamış. Hasta acil servise birkaç 
gündür devam eden ateş, boğaz ağrısı ve ağız içinde yara yakınmaları ile 
başvurdu. Fizik muayenede 39 derece ateş, servikalde <1 cm bilateral len-
fadenopatiler (LAP) ve orofarinkste grade 2 mukozit saptandı. Batın mua-
yenesinde hepatomegali ve splenomegali saptanmadı ve ele gelen LAP 
tespit edilmedi. Tetkiklerinde Wbc: 1000/ µL Nötrofil:0/ µL Hgb:10.9 g/dL 
Plt:576 000/ µL saptanan hasta febril nötropeni tanısı ile yatırıldı ve pipe-
rasilin tazobaktam tedavisi başlandı. Hastanın ileri incelemesinde periferik 
yaymada atipik hücre görülmedi. Batın görüntülemesinde karaciğer ve 
dalak boyutları doğal; Bun:6 mg/dL Kreatinin:0,6 mg/dL Na:136 mEq/L 
K:4.2 mEq/L sedimantasyon:25 mm/saat Crp:310 mg/L LDH: 110 U/L B12, 
folat ve demir ve ferritin seviyeleri normal sınırlarda, viral seroloji (HbsAg, 
anti HBc IgM, anti HCV, anti HIV, anti toxoplasma IgM, anti rubella IgM, EBV 
VCA IgM) negatif saptandı. Anti nükleer antikor (ANA) ve ANCA negatif idi. 
Bu bulguların ışığında hastada ön planda ilaç ilişkili agranülositoz düşü-
nüldü. Filgrastim başlanan hastada tedavinin 2.gününde Nötrofil:4100 / 
µL saptandı (Tablo2.) Hastanın izleminde kan kültüründe üreme olmadı. 
Filgrastim kullanımının 4.gününde, hastanın nötrofil sayısının 3 gün üst 
üste 1000’in üzerinde olduğu görülüp tedavi kesildi. Antibiyotik 5.günün-
de hastanın nötropeniden çıkması ve 4 gündür ateşsiz seyretmesi nedeni 
ile kesildi ve hasta taburcu edildi. Hastanın 4.hafta kontrolünde tam kan 
sayımı normal idi.

Sonuç: Agranülositoz nadir görülen ve hayatı tehdit eden bir durumdur. 
İnsidansı 5/1 milyon/yıldır ve bunların %10’u ölümcül seyretmektedir.
Patogenezde ilaca bağlı antikor oluşumu ve granülosit öncüllerine karşı 
oluşan doğrudan hasar sorumlu tutulmaktadır. Klozapin, tionamidler, 
deferipron gibi ilaçların beklenen bir yan etkisi olan agranülositoz kalsi-
yum dobesilat için 60 yaşın üstünde ve 30 günden uzun kullanımda daha 
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arttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda lökosit düzeylerinin medyan değeri 
8.1 K/uL olduğu için, tromboz öyküsü ile anlamlı bir fark bulunamadığı 
düşünüldü. Eritrositlerin endotele yapışmasının, eritrositozda tromboz 
riskini arttırdığı gösterilmiştir. Çalışmamızda trombosit hemoglobin ve 
hematokrit düzeylerinin trombozu öyküsü olan ve olmayanlarla ile kar-
şılaştırıldığında (p=0.15, p=0.980, p=0.800) istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur. İstatistiksel farklılığın olmaması 
çalışmaya alınan hasta grubunun tromboz anındaki değerlerinin kul-
lanılmaması ve hastaların tedavi altında çalışmaya aldıklarından dolayı 
trombosit, hemoglobin, hemotokrit ve lökosit değerlerinin düşmesinden 
kaynaklandığı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Polistemia vera, Esansiyel trombositoz, Tromboz, Nötrofil/len-
fosit oranı, Platelet/lenfosit oranı

Tablo 1. Hasta grubundatromboz öyküsü durumuna göre Nötrofil/Lenfosit(NLO) Oranı karşılaştırılması

Tromboz Öyküsü Sayı NLO(Median) p=0,472

Var 25(%36,8) 2.6 (1.2-11.2)

Yok 43(%63,2) 3.1 (1.4-11.3)

Toplam 68(%100) 2.8 (1.2-11.3)

Tablo 2. Hasta grubunda tromboz öyküsü durumuna göre Platelet/Lenfosit Oranı(PLO) karşılaştırılması

Tromboz Öyküsü Sayı PLO(Median) p=0,137

Var 26(%37,1) 213 (61-596)

Yok 44(%62,9) 241 (54-1037)

Toplam 70(%100) 226 (54-1037)

Tablo 3. Hastalarda tromboz öyküsüne göre bazı hemogram parametrelerinin karşılaştırılması.

Tromboz öyküsü 
(+)

Tromboz öyküsü 
(-)

Hasta sayısı Ortnca 
(Min-Max)

Hasta sayısı Ortnca 
(Min-Max)

p

WBC (K/uL) 26 8.1 (3.5-19.9) 44 9.6 (5.2-22.0) 0.057

Hemoglobin (g/dL) 26 13.7 (8.2-18.1) 44 13.9 (7.1-18.9) 0.980

Hematokrit (%) 26 40.1 (24.5-54.5) 44 40.0 (21.0-58.2) 0,8

Platelet (K/uL) 26 399 (564-869) 44 483 (164-1369) 0,15

Nötrofil (K/uL) 26 5.6 (1.9-704) 44 6.3 (3.1-17.9) 0,154

Lenfosit (K/uL) 26 1.9 (0.8-3.2) 44 2.1 (0.8-5.4) 0,2

 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-147 Referans Numarası: 128

İNTRAKRANYEL KANAMA İLE BAŞVURAN KIZ  
HEMOFİLİ A OLGUSU
Burçak Tatlı Güneş1, Zuhal Önder Siviş1, Eda Ataseven1, Barış Malbora1, Meral Türker1, 
Berna Atabay1, Fatma Burcu Belen1

1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

Hemofili A kadınlarda nadiren görülebilmektedir. Kadın hemofili olguları-
nın akkiz hemofili A, von Willebrand Tip 2N ve Hemofili A taşıyıcılığından 
ayırt edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz gibi akraba evliliğinin yaygın oldu-
ğu bölgelerde Hemofili A tanılı baba ile taşıyıcı annenin evliliği sonucu 
Hemofili A hastası kız birey doğabilir.

Olgu Sunumu: 11 aylık kız olgu yataktan düşme sonrası sağ oksipital 
fraktür ve epidural hematom nedeniyle başvurdu. Olgunun babasının 
ağır hemofili A olgusu olduğu, anne babanın teyze çocukları olduğu, 1 ay 
önce enjeksiyon sonrası durmayan kanaması olduğu öğrenildi.Olgunun 
FVIII düzeyi: %0.1, vWF: 128 IU/ml, vWFRicof:110 IU/ml saptandı. Hemofili 
A tanısı ile önce TDP sonrasında pdFVIII ile tedavi edildi.Mutasyon analizi 
için örnek gönderildi.

Tartışma: Kızlarda hemofili A; bir X kromozomunda mutasyon ve diğer X 
kromozomunun nonrandom inaktivasyonu, Turner Sendromu veya akra-
ba evliliklerinde Hemofili A olan babanın taşıdığı mutant X kromozomu 

119 hasta çalışma kapsamına alındı. Klinik olarak anlamlı kanamaya sahip 
olmayan veya hiç kanaması olamayan hastalar MPV, trombosit sayıları 
ve yaş açısından orta veya şiddetli kanamalı hastalarla karşılaştırıldı. 
Çalışmaya alınan 119 hastanın 25’i erkekti. İTP’li hastaların 24’ünde orta ve 
ciddi kanamalar vardı ve diğer 95’inde hafif kanama vardı. MPV değerleri 
orta ve şiddetli kanama gruplarında (kanama olmayan veya hafif kanama 
gruplarında 9.3 ± 1.5 fL, orta ve ağır kanama grubunda 7.7 ± 1.1 fL; p = 
0.001) anlamlı derecede düşüktü. Gruplar arasında yaş ve trombosit sayı-
ları bakımından anlamlı bir fark tespit edilmedi.

Bu analizin sonuçları, İTP’de düşük MPV’nin yaş ve trombosit sayısından 
bağımsız olarak kanama için bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir. 
Ve bu öncüçalışma, iTP’nin yönetimiyle ilgili olarak önem taşıyan bu konu-
nun daha fazla analiz edilmesini sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: immun trombositopenik purpura, ortalama trombosit hacmi, 
ciddi kanama

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-146 Referans Numarası: 27

ET VE PV HASTALARINDA PLATELET/LENFOSİT 
ORANI, NÖTROFİL/LENFOSİT VE BAZI HEMOGRAM 
PARAMETRELERİNİN TROMBOZ İLE İLİŞKİSİ
Mehmet Zahid Koçak1, Mehmet Dağlı2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Selçuk Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı

Giriş:Arteryel ve venöz tromboz, Polistemia Vera(PV) ve Esansiyel 
Trombositemi(ET)’de morbidite ve mortalitenin önemli nedenleridir. PV 
ve ET’de sağ kalımı etkileyen en önemli faktörler yaş, lökositoz ve trom-
bozdur. ET ve PV’de trombosit, lökosit ve nötrofil sayılarının yüksekliği 
tromboz için risk faktörleri arasındadır. Nötrofil/Lenfosit(NLO) oranı kronik 
inflamatuvar bir belirteçtir. Diğer inflamatuvar belirteçlerinin aksine, 
NLO ucuz ve kolay elde edilen bir belirteçtir. Kardiyovasküler olayları ve 
mortaliteyi öngörmede bir belirteç olarak kullanılabilir. Platelet/Lenfosit 
oranı(PLO) kronik inflamasyon için bağımsız bir risk faktörü olduğu ve 
NLO’dan daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Biz bu retrospektif çalışmada 
ile PV ve ET’de tromboz ile NLO, PLO ve bazı hemogram parametreleri 
arasındaki ilşkiyi incelemeyi amaçladık.

Method: Hasta örnekleri Etilendiamin Tetraasetik Asit (EDTA) tüplerine 
alındı. Beyaz kan hücresi (WBC) lazer (optik saçılım) yöntemi ile analiz edil-
di. Eritrositler ve trombositler flow sitometri ile analiz edildi. Hemoglobin 
seviyeleri spektrofotometrik yöntemle analiz edildi.Tüm verilerin analizin-
de, Windows 16.0 istatistik yazılımı için SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik 
Paketi) kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 70 hasta katılmıştır. Karakteristik özellikler 
Tablo 3’de gösterilmiştir. Hasta grubu 44 (%62) ET ve 26 (%38) PV’den oluş-
maktadır. Hasta grubunda tromboz öyküsü olan ve olmayanlarla NLO kar-
şılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluştur-
madığı bulunmuştur(p=0.472)(Tablo 1). Hasta grubunda tromboz öyküsü 
olan ve olmayanlarla PLO karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur(p=0.137)(Tablo 2). PV ve 
ET’de tromboz öyküsüne göre NLO ve PLO ayrı ayrı karşılaştırıldığında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur(p=0,357, 
p=0,787, p=0,139, p=0,228).

Tartışma: PV ve ET’deki güncel risk sınıflamasında yüksek risk; >60 yaşın 
varlığı veya tromboz öyküsü varlığı ile tanımlanır; Düşük risk, bu iki risk 
faktörünün yokluğu ile tanımlanmaktadır. PV ve ET’de tromboz meka-
nizmalarında kronik inflamasyonun rol oynadığı bilinmektedir. PLO’nun 
kronik inflamasyon için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir ve 
NLO’dan daha duyarlıdır. Tam kan sayımından hesaplanan NLO, yaygın 
olarak ucuz bir inflamasyon işaretidir. NLO’nun varlığı, çeşitli kardiyovaskü-
ler hastalıklar, solid tümör, sepsis ve enfeksiyöz koşullardaki hastaların risk 
sınıflandırılmasında gösterilmiştir. Çalışmamızda PLO ve NLO’nun tromboz 
öyküsüne göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. PV ve ET, 
hematopoietik kök hücre dönüşümünden kaynaklanır ve fonksiyonel kan 
hücrelerinin aşırı üretimi ile karakterizedir. Bu nedenle, PV ve ET’de PLO 
ve NLO değerlerinin tromboz ile anlamlı olmayacağı düşünülmüştür. PV’li 
hastalarda 15 K / uL üzerindeki lökositlerin varlığı, ECLAP çalışma grubu 
tarafından miyokard infarktüsü riskini artırdığı gösterilmiştir. Yapılan çalış-
malarda, tromboz riski lökosit sayısı 11 K / uL üzerinde olduğu durumlarda 
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-149 Referans Numarası: 577

AİLEVİ HODGKIN LENFOMA: İKİ OLGU SUNUMU
Rabia Hacer Hocaoğlu1, Nurgül Özgür Yurttaş2, Deniz Özmen2, Dilek Keskin2,  
Sevil Sadri2, Selin Berk2, Ayşe Salihoğlu2, A. Emre Eşkazan2, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 
Zafer Başlar2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Klasik tip Hodgkin lenfoma (HL) B lenfositten köken alan lenfopro-
liferatif bir malinitedir. Etiyoloji tam bilinmemekle birlikte ailede HL veya 
diğer lenfoid malinite öyküsü riski arttırır. HL hastalarının birinci derece 
akrabalarında HL gelişme riski %0.6’dır ve bu oran genel popülasyonun 
3.3 katına denk gelmektedir. Kardeşlerde ise risk daha yüksektir. Ailevi 
tutulum açısından en yüksek risk, 30 yaş öncesi tanı alanlarda, çok sayıda 
birinci derece akrabada HL saptananlarda ve aynı cinsiyette olan ikizlerde 
görülmüştür. Kardeşlerde benzer yaşta tanı alma olasılığı artmıştır. Biz de 
her ikisi de üçüncü dekatta HL tanısı alan iki kardeş olgumuzu sunmak 
istedik.

Olgu 1: 33 yaşında kadın hasta, 2004 yılında gebelik sırasında sol suprak-
lavikular eksizyonel lenf nodu biyopsisi ile klasik tip HL (nodüler sklerozan) 
tanısı aldı. Evre 3 hastalık ile hastaya 6 kurs ABVD ve radyoterapi (RT) uygu-
landı. Ardından refrakter hastalık nedeniyle 6 kurs BEACOPP verildi. Tama 
yakın yanıt elde edilmesine rağmen yaklaşık 3 ay içinde gelişen erken nüks 
nedeniyle hastaya 3 kurs ICE; ardından da otolog kök hücre nakli (OKHN) 
uygulandı. Nakilden 2 ay sonra aksillada lokal erken nüks ile RT uygulandı. 
Yaklaşık 1 yıl sonra hastalık progresyonu ile 2 kurs GDP aldı. Progresif has-
talık nedeniyle Aralık 2010’da hastaya ablasından allojenik kök hücre nakli 
(AKHN) yapıldı, Nakilden 7 ay sonra nüks etti ve donör lenfosit infüzyonu 
(DLİ) ve 16 kür Brentuksimab uygulandı. Tedavi sırasında dalakta prog-
resyon gelişti ve dalağa RT verildi. Nüks nedeniyle 2013’te hastaya 6 kurs 
bendamustin verildi ve tam yanıt elde edildi. Ancak, yaklaşık 5 ay sonra 
parotis ve sol iliak kemikte nüks gelişti ve hastaya DLİ ve 2 kurs brentuksi-
mab verildi. Kemik lezyonlarında progresyon saptanması nedeni ile RT ve 
ilave 3 kurs bendamustin uygulandı. Tedavi sonrası tama yakın yanıt elde 
edildi ve hasta halen remisyonda takip edilmektedir.

Olgu 2: Aralık 2016’da nefes darlığı ve öksürük yakınmaları ile başvuran 
hastanın görüntülemelerinde anterior mediastende 7.5 cm kitle saptandı. 
Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisinde klasik HL şüphesi taşımakta 
idi. Servikal lenf bezinin eksizyonel biyopsisinde klasik HL (lenfositten 
zengin tip) tanısı alan hastaya ABVD rejimi başlandı ve interim PET-BT’de 
kısmi yanıttan daha iyi bir yanıt elde edildi. Hastanın halen tedavisine 
devam edilmektedir.

Hastaların klinik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tartışma: Lenfomada ailevi yatkınlık özellikle son 10 yılda dikkat çek-
miştir. HL hastalarının 1. derece akrabalarında risk 3.1 kat artmıştır. 
Retrospektif çalışmalardan en geniş kapsamlı olanı İsveç ve Danimarka’da 
yayınlanmış olup; HL öyküsü olanların 1. derece akrabalarında riskin aynı 
ancak kardeşlerde daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ailevi tutulumun 
yanında ortak çevresel faktörlerin de hastalığa yatkınlık açısından anlamlı 
olduğu düşünülmektedir. Çevre-genetik ayrımı kesin yapılamamakla 
birlikte aynı çevrede yaşayan uzak akrabalarda risk daha düşük saptan-
mıştır; bu da genetik faktörleri desteklemektedir. Bizim olgularımızda 
da farklı yerlerde yaşayan ve meslekleri farklı olan iki kardeşte benzer 
yaşlarda HL gelişimi genetik faktörleri desteklemektedir. Bir çalışmada 
birbirinden bağımsız iki ailede ortak mutasyon olarak KDR (VEGFR 2) 
geninde pA1065T varyantı replikasyonu saptanmıştır. VEGF ilişkili hücre 
proliferasyonu, sağkalım, migrasyonun ana mediatörüdür; aynı zamanda 
tümör anjiogenezi için önemlidir. Saptanan genetik varyantlar hastalığın 
herediterliğinde sadece küçük bir orana sahiptir. Bu durum için olası 
açıklamalar ise; tanımlanmamış gen etkileşimleri, nadir genetik varyantlar 
olabileceği veya HL’da herediter tutulumun toplum kaynaklı çalışmalarda 
olduğundan daha yüksek oranda hesaplanmasıdır. Gelecekte klinik olarak 
anlamlı gen mutasyonlarının yaygın olarak taranabilmesi ile hedefe yöne-
lik tedavi ve genetik risk açısından daha etkin bir değerlendirme mümkün 
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, ailevi hastalık, genetik yatkınlık

ve annenin taşıyıcı olarak sahip olduğu X kromozomunun koinheritansı 
ile olabilir. Olgumuzun genetik değerlendirmesinde intron 22 inversiyonu 
saptanmadı, genetik analizi sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemofili A, kız cinsiyet, akraba evliliği

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
P-148 Referans Numarası: 468

METAMİZOL KULLANIMINA BAĞLI APLASTİK ANEMİ
Utku Aygüneş1, Melike Sezgin Evim2, Birol Baytan2, Adalet Meral Güneş2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Metamizol sodyum (Novalgin®), narkotik olmayan anajezikler 
sınıfından çok yaygın kullanımı olan bir ilaçtır. Bir çok ülkede kolayca elde 
edilebilen bu ilacın agranülositoz ve aplastik anemi gibi hayatı tehdit 
eden yan etkileri olabilmektedir. Burada ateşli üst solunum yolu enfeksi-
yonu tedavisinden 5 ay sonra aplastik anemi gelişen 15 yaşında kız hasta 
sunulmuştur. Anamnez derinleştirildiğinde öyküde metimazol kullanımı 
olduğu öğrenilmiştir.

Olgu: 15 yaşında kız hasta kliniğimize dış merkezde saptanan ateş ve pan-
sitopeni nedeniyle yönlendirildi. Kronik hastalığı yoktu. Soygeçmişinde 
özellik olmayan hastanın genel durumu iyi, bilinci açıktı. 38°C ateşi olan 
hastanın diğer yaşamsal bulguları normaldi. Boy, kilo ve baş çevresi per-
santilleri 50-75 arasında idi. Fizik muayenesinde bunun dışında özellik 
yoktu. Laboratuvar değerlendirmesinde hemoglobin (Hb) 7.09 g/dL, 
MCV 89.4 fL, RDW %18.4, trombosit sayısı 29600/ɥL, retikülosit %1.68, 
beyaz küre (WBC) 2990/ɥL, nötrofil 540/ɥL olup periferik formülünde 
%64 lenfosit, %20 polimorf nüveli lökosit (PNL) ve %6 monosit vardı. 
Eritrositler normokrom normositer idi. Kemik iliği aspirasyonu değerlen-
dirmesinde; ilik hiposelüler olup megakaryositer seri görülmedi. Nötrofil 
displazisi ve hipersegmentasyon yoktu. Kemik iliğinin sitogenetik analizi 
46,XX karyotip özelliğinde idi. Kemik iliği biyopsisinde myeloid, lenfoid 
ve eritroid seride matürasyon defekti görülmedi. Myeloid seride azalma 
olup megakaryopoezde kesinti yoktu. Serum biyokimyasal parametreleri, 
immünglobulinler,C3, C4, ANA, anti-DNA antikoru, aantifosfolipit antikor-
ları, viral hepatit belirteçleri EBV ve parvovirüs B19 serolojisi, Salmonella ve 
Brusella aglutinasyon testlerinde özellik yoktu. B12 ve folik asit düzeyleri 
normaldi. Flow sitometrik incelemede blast kapısı almadı ve PNH klonu 
saptanmadı. DEB testinde kromozom kırığı saptanmadı. Hemoglobin 
elektroforezinde Hb A %96.1, Hb A2 %2.4, Hb F %1.5 saptandı. Göğüs 
röntgenografisi normaldi. Kan, idrar ve boğaz kültüründe üreme olmadı. 
Geniş spektrumlu antibiyotik ile kısa sürede ateşi kayboldu. Hasta ayrıntılı 
sorgulandığında 5 ay önce tonsillofarenjit geçiren hastaya ateş ve yaygın 
vücut ağrısı nedeniyle metimazol sodyum (Novalgin®) reçete edildiği ve 
7 gün boyunca 2 x 500 mg oral yoldan kullandığı öğrenildi. İzlemde nöt-
ropeni, anemi ve trombositopenisi devam eden hasta metimazol kullanı-
mına bağlı aplastik anemi tanısını aldı. Tedavide 1 g/kg intravenöz immü-
noglobulin (IVIG) (tek doz) ve 1 mg/kg/gün metilprednisolon başlandı. 7 
günlük tedavi sonunda beyaz küre 5530/ɥL nötrofil 1240/ɥL, trombosit 
sayısı 66200/ɥL’ye yükseldi. Hasta halen tedavi altında izlemdedir.

Sonuç: Metamizolun özellikle uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanımın-
da geri dönüşümsüz nötropeni, aplastik anemi ve buna bağlı ölümcül 
enfeksiyonlara neden olabilen direkt toksik etkisi vardır. Tedavide standart 
veya yüksek doz metilprednisolon, IVIG, antitimosit globulin, siklosporin 
A, kombine olarak GCSF ve kan ürünleri ile transfüzyon desteğinden 
yararlanılmaktadır. Bilhassa birinci basamakta çalışan hekimler bu konuda 
bilgi sahibi olmalı ve metamizolu ilk sıra antipiretik ajan olarak tercih 
etmemelidirler.
Anahtar Kelimeler: aplastik anemi, edinsel, metamizol
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Tartışma: Ponatinib kronik miyeloid lösemi ve Ph + ALL’de kullanı-
lan; diğer TKİ’lerden farklı olarak BCR-ABL’nin T315I de dahil olmak 
üzere bilinen başlıca mutasyonlarında etkinliği gösterilmiş bir TKİ’dir. 
Olgumuz daha önce verilen farklı KT rejimleri, AKİT, ve 2 farklı TKİ tedavi-
sine rağmen geç dönemde nüks etmiş ve takiben uygulanan kemoterapi-
ponatinib ve DLİ ile remisyon sağlanmıştır. Günümüz lösemi tedavisinde 
AKİT sonrası gelişen nükslerde hedefe yönelik tedaviler ve immünomodü-
lasyon (DLİ, PD-1 blokerleri, vb) gibi yöntemlerden yararlanılarak hastalığı 
başarı ile kontrol altına almak mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda 
özellikle ileri kuşak TKİ’lere bağlı yan etkiler iyi bilinmeli ve dikkatle takip 
edilmelidir.

Kaynaklar

1. Ponatinib A New Tyrosine Kinase Inhibitor for the Treatment of Chronic Myeloid 
Leukemia and Philadelphia Chromosome–Positive Acute Lymphoblastic Leukemia 
Caitlin L. Shamroe PharmD, Jill M. Comeau, PharmD, BCOP

2. Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia: current treatment options. 
Liu-Dumlao T1, Kantarjian H, Thomas DA, O’Brien S, Ravandi F.

Anahtar Kelimeler: B ALL, Ponatinib, Philadelphia Kromozomu, Allojeneik Kök 
Hücre Nakli, Donör Lenfosit İnfüzyonu

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-151 Referans Numarası: 558

TRANSPLANTASYON SONRASI LENFOPROLİFERATİF 
HASTALIKLAR: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMATOLOJİ  
BİLİM DALI DENEYİMİ
Eren Arslan Davulcu1, Fatoş Dilan Köseoğlu1, Yusuf Ulusoy1, Hale Bülbül1,  
Nur Akad Soyer1, Derya Demir2, Nazan Özsan2, Mine Hekimgil2, Filiz Vural1, Fahri Şahin1, 
Mahmut Töbü1, Murat Tombuloğlu1, Güray Saydam1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalıklar (TSLPH) hema-
topoetik kök hücre ya da solid organ transplantasyonu sonrası immun-
supresyona bağlı olarak gelişen lenfoid veya plazmablastik hücre çoğal-
malarıdır. Sıklığı %1 ve %20 arasında değişir. Solid organ transplantasyonu 
hastalarında cilt kanserinden sonra en sık görülen malignite TSLPH’dır.

Gereç ve yöntem: 2000-2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Hematoloji 
Bilim Dalı’nda takip edilen solid organ transplantasyonu ile gelişen TSLPH 
hastaları geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, klinik bulgular, trans-
plantasyon ve TSLPH arası geçen süre, tümör özellikleri, TSLPH için tedavi 
seçimi ve klinik sonuçlar incelendi.

Bulgular: On TSLPH hastası tespit edildi. Ortalama yaş 40.2, en sık pato-
lojik tanı diffüz büyük B hücreli lenfomaydı (DBBHL). Hastaların özellik-
leri tablo 1’de özetlenmektedir. Bütün TSLPH hastalarımız remisyonda 
izlenmektedir. 

Sonuç: Solid organ transplantasyonu olan hastalarda en önemli kompli-
kasyonlardan biri TSLPH’dir. Tedavi diğer lenfomalara benzemekle birlikte, 
transplant organ için verilen immünsupresif tedavinin yönetimi büyük 
önem taşır. TSLPH sıklığı ve mortalitesini azaltmak için daha kapsamlı ve 
çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalıklar, solid organ 
transplantasyonu

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-150 Referans Numarası: 318

ALLOJENEİK NAKİL SONRASI NÜKS EDEN PH(+) AKUT B 
LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU 
VE PONATİNİB’LE REMİSYON
Murat Günaltılı1, İstemi Serin1, Emir Çerme1, Ayşe Salihoğlu2, Onur Kırkızlar3,  
Dilek Keskin2, Sevil Sadri2, Deniz Özmen2, Nurgül Özgür Yurttaş2, Muhlis Cem Ar2,  
Ahmet Emre Eşkazan2, Şeniz Öngören2, Zafer Başlar2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Philadelphia Kromozomu (Ph), t(9;22), tüm ALL vakalarının yaklaşık 
%20 ile 30’u arasında görülen bir kötü prognoz belirtecidir. Yüksek nüks 
riski sebebi ile ilk remisyon sonrasında allojeneik kemik iliği transplan-
tasyonu (AKİT) ile konsolidasyon tercih edilen tedavi yöntemidir. Öte 
yandan moleküler nüksün önlenmesi ve hastalığın daha iyi kontrolü 
açısından gerek kemoterapi gerekse transplant sonrası dönemde tirozin 
kinaz inhibitörlerinin (TKİ) kullanılması başarı olasılığını artırmaktadır. Bu 
bağlamda imatinib ve dasatinib başta olmak üzere bir çok TKİ kendine yer 
bulmaktadır.

Ponatinib; Bcr-Abl’ninT315I dahil olmak üzere başlıca mutasyonlarına 
etkili olan bir tirozin kinaz inhibitörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Faz 
2 PACE çalışmasında, 1 yıl sonunda Ph + ALL vakalarının %34’ünde tam 
hematolojik yanıt elde edilmiştir. Bilinen en önemli yan etkileri hepato-
toksisite, miyelosupresyon, pankreatit, arteriyel tromboz olarak sayılabilir. 
Aşağıda, AKİT sonrası nüks etmiş; donör lenfosit infüzyonu (DLİ) ve ponati-
nib ile remisyon elde edilmiş bir Ph + B ALL olgusundan bahsedilmektedir.

Olgu: 45 yaşında erkek hasta, 2007 de lökositoz ve anemi ile tetkik edile-
rek Ph(+) B ALL tanısı aldı. Toplam 6 kür HiperCVAD ve imatinib 400mg/
gün başlanan hastaya 2007 yılında tam uyumlu kardeşinden AKİT yapıldı. 
Nisan 2015’e kadar remisyonda takip edilen hastaya o tarihte ortaya çıkan 
nüks sebebi ile DLİ uygulandı. Takiben yapılan kemik iliği biyopsi ve aspi-
rasyonu remisyonla uyumlu bulunan ve tam kimerik olduğu gösterilen 
hastada Aralık 2016’da moleküler nüks tespit edilerek DLİ tekrarlandı. TKİ 
direnç analizinde G250E ve V299L mutasyonları saptanması nedeniyle 
hastaya DLİ sonrasında imatinib yerine dasatinibe geçilmiş ancak has-
tada dasatinibe bağlı plevral efüzyonu gelişmesi üzerine Mart 2017’de 
metilprednisolon 60mg/gün başlandı ve 600mg/gün dozunda imatinibe 
geçildi. Hastanın Mart 2017’de yinelenen kemik iliği biyopsi ve aspirasyo-
nunun lösemi ile uyumlu olması sebebi ile GMALL 05/93 protokolünün 
faz 1 indüksiyonu uygulandı. Eş zamanlı da 2 kez intratekal metotreksat 
uygulanan hasta, Haziran 2017’de yapılan kemik iliği biyopsi ve aspiras-
yonunda löseminin sebat etmesi sebebiyle hematoloji servisine yatırıldı. 
İmatinib tedavisinin yanında FLAG-İDA rejimi uygulanan hastaya kemo-
terapinin 14.gününde alınan kemik iliği biyopsi ve aspirasyonunda hala 
%70 blast görülmesi nedeniyle hiper-CVAD rejimi A kolu uygulandı. Bu 
rejimle birlikte imatinib kesilerek ponatinib 45mg/gün dozunda başlan-
dı. Kemoterapinin 14.gününde hastanın yeniden kemik iliği biyopsi ve 
aspirasyonu yapıldı; akış sitometride %14 blast tespit edilen hastaya, DLİ 
yapıldı. DLİ sonrası 14.günde alınan kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu ise 
remisyon ile uyumlu bulundu.Ponatinib sonrasındaki takibinde hipert-
rigliseridemi gelişen; diyet ve fenofibrat ile hiperlipidemisi kontrol altına 
alınan hastanın takibi devam etmektedir.
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Klinik izleminde kentöz öksürükleri gözlenen ve prematürite nedeniyle 
aşıları bulunmayan hastanın tedavisine klaritromisin eklendi. Yatışının 
ikinci gününde genel durumu kötüleşen ve solunum sıkıntısı artan hasta 
çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Kan gazında respiratuar asidozuzu 
olan hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı.Kontrol tetkik-
lerinde CRP: 179mg/dl, albumin:1,7g/dl WBC: 146,330/mm3 HB:6,8mg/dl 
HCT: 20,7 PLT:551000/mm3 saptandı. Periferik yayması çocuk hematoloji 
ile konsülte edildi, nötrofil hakimiyetinde lökositoz, toksik granülasyon 
ve trombosit kümesi yeterli olarak değerlendirildi. Hastadan pertusis 
açısından nazofarenks PCR örneği gönderildi. Kapiller dolum zamanı 
>2sn olan hastaya 20 cc/kg’dan üç kez serum fizyolojik yüklemesi yapıldı. 
Kan basıncı düşük seyreden hastaya noradrenalin, adrenalin ve milrinon 
olarak introp-vazopressör tedavileri düzelendi. Ekokardiyografi’de akciğer 
bulgularına sekonder olduğu düşünülen pulmoner hipertansiyon izlen-
mesi üzerine inhale nitrik oksit ve sildenafil tedavileri başlandı. Eritrosit, 
albumin, taze donmuş plazma replasmanları yapıldı. Nazofarenks PCR 
öreneğinde bordatella pertusis izole edildi. Kan kültürlerinde üreme 
saptanmadı. İzleminde çoklu organ yetmzeliği gelişen hastaya exchange 
transfüzyon planlandı ancak exchange öncesi kardiyak arrest gelişen ve 
45 dk resusistasyona yanıt vermeyen hasta yatışının 2. Gününde exitus 
olarak kabul edildi.

Sonuç: Hastamıza hızlı klinik kötüleşme nedeniyle Exchange tarnsfüzyon 
işlemi uygulanamadı. Hızlı gelişen pnömoni,kardiyopulmoner yetmezlik, 
şiddetli lökositoz, nörolojik tutulum ve şiddetli pulmoner hipertansiyon 
klinik tablosu ile prezente olan fulminan pertusis enfeksiyonunda hiper-
lökositoz prognozu belirleyen faktörlerden biri olarak düşünülmekte 
ve erken uygulanan exchange transfüzyon tedavisinin prognoza katkısı 
olduğu tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: fulminan pertusis, hiperlökositoz, çoklu organ yetmezliği

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-153 Referans Numarası: 180

AKSİLLER LENF NODUNDA EŞ ZAMANLI SAPTANAN 
GRANÜLOSİTİK SARKOM VE TÜBERKÜLOZ
Ümit Yavuz Malkan1, Fatma Aksoy Khurami2, Sehbal Arslankoz2, Ata Türker Arıkök2,  
Esra Sarıbacak Can1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Giriş: Biz bu yazıda aynı lenf nodunda “granülositik sarkom ve mikobak-
terium tüberkülozis” tanısını biyopside “myeloblastları, kezeifiye granüla-
matöz lenfadeniti ve aynı zamanda mikobacterium tüberkülozis basilini” 
tespit edilerek alan bir olguyu sunmaya çalıştık.

Olgu sunumu: 64 yaşında kadın hasta grip benzeri belirtiler, boyunda ve 
aksiller bölgede 3 ay önce başlayan şişlik yakınmalarıyla kliniğimize baş-
vurdu. Hastanın sigara kullanım öyküsü yoktu. Hastanın laboratuvar test-
leri hemoglobin 15.2 gr/dl,lökosit 3.5x103/µl,trombosit 143x103/µl,LDH 
268, ESR 30, ANA– olarak sonuçlandı. Hastanın karaciğer ve böbrek fonksi-
yon testleri normal aralıktaydı. İlk aşama serolojik testler (HIV, hepatit B ve 
C, Brusella, Tularemi, EBV, Toksoplasmozis, CMV,Rubella) negatifti. Periferik 
kan yaymasında atipik hücre görülmedi. Ultrasonografide, bilateral ingui-
nal bölgede 34x10 mm’ye ulaşan çok sayıda lenf nodu ve bilateral aksiller 
bölgede 34x10 mm’ye kadar ulaşan çok sayıda lenf nodu saptandı. Tüm 
vücut tomografi taramasında, çapı 26x20mm’ye kadar ulaşan sağ sub-
mandibular, posterior servikal ve juguler bölgede lenf nodları, sol aksiller 
çapı 36x24mm’ye ulaşan lenf nodu, sol hiler ve subkarinal lenf nodları, 
sol akciğer alt lobda 9mm kalsifiye nodül, sol submandibular 1 cm’den 
küçük multipl lenf nodları ve karaciğer segment 5’de 14 mm kist rapor 
edildi. PPD 48 ve 72. saatlerde sırasıyla 21 mm ve 22 mm olarak bulundu. 
Hastanın kemik iliği aspirasyon biopsisi “normosellüler, miyeloid/eritroid 
oranı normal, blast oranı <5%, CD117 nadir +, birkaç CD3+ ve CD20+ 
hücre” şeklinde raporlandı. Etiyolojik tanıya ulaşmak amacıyla eksizyonel 
lenf nodu biopsisi yapıldı. En büyük (28 mm) çaplı lenf nodu eksize edildi. 
Patolojik değerlendirmede lenf nodu yapısı “sellüler komponent ve dev 
hücreli eozinofilik segmental ile ciddi biçimde bozulmuş” olarak değerlen-
dirildi. Daha yakın incelemede “atipik hücrelerin diffüz olarak infiltrasyon-
ları” izlendi. Tümor hücreleri orta büyüklükte yuvarlak nükleuslu ve bazıları 
çeşitli derecelerde granülositik diferansiasyon göstermekteydi. Atipik hüc-
relere bitişik kazeifiye granülomlarla çevrelenmiş epitheloid histiositler ve 
langhans tipi dev hücreler görüldü. Atipik hücreler immünhistokimyasal 

Tablo 1. Hastaların özellikleri

Hasta Cinsiyet Yaş Patolojik 
tanı

Tutulu alan Evre Transplant 
organ

Transplant 
ve TSLPH 

arası geçen 
süre (ay)

Tedavi Remisyon 
süresi (ay)

1 E 44 DBBHL Akciğer 1E Börek 156 6 R-CHOP+2 
R

11

2 E 44 DBBHL Aksiller lenf 
nodu

? Börek 22 8 R 103

3 E 30 DBBHL Transplant 
böbrek

1E Böbrek 24 6 R-CHOP 156

4 E 46 DBBHL Toraks ve 
batında lenf 

ndları

3B Karaciğer 120 8 R 89

5 K 33 DBBHL Karın içi lenf 
nodu

1 A Böbrek 24 7 R 108

6 E 23 DBBHL Kafa içi 1E Böbrek 12 6 R ve RT 60

7 K 63 DBBHL Tiroid, 
mediasten

4B Böbrek 48 6 R CHOP 16

8 E 29 HL, NS Servikal, 
aksiller ve 

mediastinal 
lenf nodları

2B Böbrek 24 4 ABVT ve RT 12

9 K 31 HL, NS Servikal ve 
aksiller lenf 

nodları

2A Karaciğer 120 3 ABVD 14

10 E 59 Büyük 
granüler 
lenfositik 

lösemi

- - Böbrek 132 Klorambusil 72

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-152 Referans Numarası: 444

FULMİNAN SEYİRLİ PERTUSİS OLGUSU
Fatih Varol1, Bağdagül Yavaş Aksu2, Süleyman Bayraktar3, Osman Büyükşen5,  
Tiraje Celkan4, Demet Demirkol6, Murat Elevli5

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Bilim 
Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 
Nefroloji 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 
Yoğun Bakım 
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hematoloji ve 
Onkoloji Bilim Dalı 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
6Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım

Giriş: Boğmaca, yılda 600.000’den fazla ölüme neden olan aşılama ile önle-
nebilen çocukluk çağı enfeksiyon hastalıklarından biridir. Bağışıklanmamış 
çocuklar ve iki ay altındaki infantlarda, hastalık hızla gelişen pnömoni, kar-
diyopulmoner yetmezlik, şiddetli lökositoz,nörolojik tutulum ve şiddetli 
pulmoner hipertansiyon ile giden fulminan süreç gösterebilir. Literatürde 
ciddi lökositozu olan (beyaz küre > 100.000) ve iki ay altındaki hastalarda 
prognozun daha kötü bulunduğu bildirilmiştir. Bu makalede,iki gün önce 
başlayan öksürük ve nefes almada zorluk şikayetleri ile başvuran ve pnö-
moni öntanısı ile serviste izlenmekteyken fulminan klinik seyir izlenen 2 
aylık pertusis olgusu sunulmuştur.

Olgu: 32 gestasyon haftasında 2000 gr ağırlığında prematüre doğum 
nedeniyle 40 gün süre ile YDYBÜ’nde yatış öyküsü bulunan, iki gün-
dür öksürük ve nefes almakta zorluk şikayetleri olan hasta fizik mua-
yenesinde takipneik, ekspiryum uzun, solunum sesleri bilateral kaba 
saptanması ve tetkiklerinde WBC:29.870, CRP:119 olarak saptanması 
üzerine ileri tetkik ve tedavi için süt çocuğu servisine bronkopnömoni 
öntanısı ile yatırıldı. Hastaya ampisilin sulbaktam ve safotaksim olarak 
ikili antibiyoterapi,intravenöz hidrasyon ve nebül tedavileri başlandı.
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-154 Referans Numarası: 18

MULTİSİSTEMİK TUTULUM İLE BAŞVURAN LANGERHANS 
HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS; OLGU SUNUMU
Merve Pamukcuoğlu1, Selin Merih Urlu1, Duygu Nurdan Avcı1, Eylem Genç1,  
Mehmet Ali Uçar1, Funda Ceran1, Simten Dağdaş1, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Histiyositozisler makrofaj, dentritik hücre veya monosit kökenli 
hücrelerin çeşitli doku ve organlarda birikimi ile karakterize nadir hasta-
lıklardır. Langerhans hücreleri ve DC hücreleri epidermisde, mukozada, 
bronş epitelinde bulunur ve CD1a ve Birbeck granülleri de içerirler (1). 
Sunduğumuz olgu; multisistemik ve yaygın hastalık ile eş zamanlı birden 
fazla organın tutulmuş olduğu nadir bir olgudur.

Olgu: 33 yaşında erkek hasta, perianal bölgede 1 yıldır iyileşmeyen yara 
nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde Diyabetes Insıpudis dışında özellik 
olmayan hastanın fizik muayenesinde; perianal bölgede hiperemik sarı 
yeşil akıntılı doku defekti ile birlikte granülasyon dokusu mevcuttu 
(Şekil-1). Organomegalisi ve periferik lenfadenopatisi mevcut olmayan 
hastada başka patolojik bulgu mevcut değildi. Perianal bölgeden yapılan 
yapılan biyopsi sonucu Langerhans Hücreli Histiositozis (LHH) ile uyumlu 
geldi. Yapılan görüntüleme tetkiklerinde; akciğer tutulumu (Şekil-2 ve 
3), perianal bölge ve santral snir sistemi (SSS) ile dış kulak yolunda tutu-
lum olan hasta multıssistemik ve SSS tutulumu olan LHH olarak kabul 
edildi. Hastaya 150 mg / m2 den 5 gün / ayda 12 ay boyunca cytarabine 
(ARA-C) kemoterapisi planlandı. Ancak ARA-C tedavisine yanıt alınamadı. 
Ardından 6 kür kladrabin tedavisi verildi ve kladrabin tedavisine tam yanıt 
alındı. Hasta için bundan sonraki aşamada allojenik kök hücre nakli plan-
landı. Hastanın halen tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: LHH kendiliğinden iyileşen lezyondan hayatı tehdit edici 
yaygın hastalığa kadar değişken klinik bulgular gösterebilir. (2). Organ 
tutulumları dikkate alındığında kemik tutulumu %80, cilt tutulumu %33, 
hipofiz tutulumu %25, karaciğer, dalak, hematopoetik sistem veya akciğer 
tutulumu %15, lenf nodu tutulumu %5-10, hipofiz bezi dışında diğer SSS 
tutulumu %2-4 oranında görülür (1). Çok nadir görülen SSS tutulumu 
için özellikle histiosit hastalıkları içinde 5 hastalığa dikkat çekilmiştir. 
Bunlar; LHH, Erdheim-Chester hastalığı, Rosai-Dorfman hastalığı, juvenile 
xanthogranuloma, and histiocytic sarcomadır (3). Erişkinler akciğer tutu-
lumunun çocuklara göre fazla görüldüğü unutulmamalıdır (1).Son yıllarda 
görüntüleme tetkiklerinden pozitron emülsiyon tomografisi (PET –CT) 
çekilmesi önerilmektedir. PET-CT nin tutulum yaptığı hipofiz hastalıkların-
da mutlaka akla gelmelidir (5,6).

LHH için önerilen tedaviler: kemik lezyonları için cerrahi, metilpredni-
zolon injeksiyonu veya radyoterapidir. Akciğer lezyonları için sigaranın 
bırakılması önerilir iken cilt lezyonları için topikal kortikosteroidler öne-
rilmektedir. Sistemik tedavi önerileri arasında vinblastin, prednisone, 
2-klorodeoxadenosine ve ARA-C tedavileri yer alır. Hematopoetik kök 
hücre nakli diğer bir tedavi seçeneği iken yeni tedavi seçenekleri arasında 

olarak “CD68, MPO, lizozim, CD15, CD34, CD117 nadiren, CD23, CD56 
pozitif” ve “TdT, CD123, CD56, CD3 ve CD4 negatif” olarak raporlandı. Bu 
immünolojik profil myeloid ve monoblastik farklılaşma ile tutarlıydı ve bu 
yüzden şiddetle myeloid sarkomu düşündürttü. Histokimyasal çalışmalar 
(PAS, GMS) mantar için negatifti; aside dirençli bakteri Ziehl-Neelsen 
boyamasıyla tespit edildi (Figür 1, 2, 3, 4). Lenf nodu biyopsisinden sonra, 
hastamızın tanısının “granülositik sarkomla birlikte mikobakterium tübe-
külozis enfeksiyonu” olduğu kabul edildi.Anti tüberküloz tedavi (isoniazid, 
rifampicsin, ethambutol, pyrazinamide) Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında 
verildi ve indüksiyon tedavisi Nisan 2017’de başlandı.

Tartışma: Granülositik sarkom normal doku yapısını bozan, olgunlaşmış 
veya olgunlaşmamış myeloid blastları içeren ekstramedüller kitleyle 
karakterizedir. Myeloid sarkom kemikte, periostta, yumuşak dokuda,lenf 
nodlarında, daha az sıklıkla orbitada, barsaklarda,mediastende,epidural 
bölgede, uterusda ve overlerde olabilir. Hastamızda tutulum aksiller lenf 
nodundaydı. Hastamızda kronik myeloid lösemi ya da diğer hastalıkların 
örneğin myeloproliferatif neoplazilerin akut lösemiye transformasyonunu 
düşündürecek kemik iliği patolojisi yoktu. Böylece hastaya granülositik 
sarkom tanısı konuldu. Tüberküloz granülositik sarkomu taklit edebilir.
Sonuç olarak,bildiğimiz kadarıyla bu olgu, literatürde aynı lenf nodunda 
eş zamanlı granülositik sarkom ve tüberküloz lenfadenitinin ilk kez sap-
tandığı olgudur. Aynı zamanda bu olgu, aynı lenf nodundaki odaksal eş 
zamanlı lezyonların yanlış saptanmasını önlemek amacıyla lenf nodunun 
tamamiyle eksize edilmesinin önemini de göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: granülositik sarkom, mikobakterium tüberküloz, kazeifiye 
granulom
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 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-155 Referans Numarası: 162

NADİR GÖRÜLEN BİR BÜYÜK GRANÜLER LENFOSİTİK 
LÖSEMİ OLGUSU
Müfide Okay1, Ümit Yavuz Malkan2, Esra Sarıbacak Can2, Gürsel Güneş2,  
Haluk Demiroğlu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Large granüler lenfositik lösemi genellikle periferik kan ve kemik 
iliğinin klonal large granüler lenfositik (LGL) hücreleri tarafından infilt-
rasyonu ile oluşan, splenomegali, sitopeniler ile giden bir klinik tablodur. 
LGL hücreleri normal lenfositlerden daha geniş ve azurofilik granülleri 
olan, normalde %10-15 oranında görülebilen hücrelerdir. LGL hücreleri 
iki major seriden köken alır, normal dolaşımda olarak %85 NK hücrele-
rinden köken alırken, LGL lösemi durumunda tam tersi olarak; %85 hücre 
CD3pozitif, CD57pozitif,CD56 negatif T hücreleri, %15 oranında CD3 
negatif,CD56 pozitif NK hücrelerinden köken almaktadır. Biz bu yazıda 
nadir görülen bir LGL lösemi vakasını sunmaya çalıştık.

Olgu Sunumu: 45 yaşında erkek hasta, şikayeti yok iken iş başvurusu 
için baktırdığı kan sayımında beyaz küre yüksekliği tespit edilmesi üze-
rine tarafımıza gönderildi. Hastanın hikayesinde B semptomu yoktu, fizik 
muayenesinde traube açık, kalan sistem muayeneleri doğaldı. Hastanın 
bakılan kan sayımında hemoglobin:15,9 gr/dL, beyaz küre:20,6x103/µL, 
lenfosit:15,7x103/µL, nötrofil:4,3 x103/µL, trombosit:252x103/µL olarak 
sayıldı. Hastanın periferik yaymasında large granüler lenfositler görüldü. 
Hastanın abdomen ultrasonografisinde dalak boyutunun 135mm olduğu 
görüldü.Hastadan alınan kemik iliği biyopsi örneğinde eozinofillerde ve 
lenfoid hücrelerde artım gösteren normosellüler ilik görüldü. Lenfoid 
hücrelerin küçük orta boyutlu genişçe granüllü oldukları görüldü. immu-
nohistokimyasal olarak CD3 ile %10-15 kadar hücrede boyanma görüldü. 
Hastadan gönderilen Flow sitometri sonucunda ise CD4 oranı %96 olarak 
görüldü. CD56:%85, CD3:%98 olarak tespit edildi. Hastaya ender olarak 
görülen CD4 pozitif LGL tanısı koyuldu.

Tartışma: CD4 (+) LGL literatürde bildirilmiş çok az sayıda olgunun olduğu 
nadir bir LGL varyantıdır. Bu olgularla CD 4(-) olgular arasındaki en önemli 
fark klonal proliferasyonun varlığıdır. CD4 (+) LGL olguları sitopeniler ve 
splenomegali ile daha az birliktelik gösterir. Bu tanıyı zorlaştırabilecek bir 
etkendir. Bizim olgumuzda minimal splenomegali olmakla beraber sitope-
niler mevcut değildi. CD4 (+) LGL varyantının bir diğer farkı daha indolen 
bir karakteri olması buna karşın sekonder malignitelerle daha fazla ilişkili 
olmasıdır. Bu nedenle bu hastalarda doğru tanıya ulaşmak ve hastaların 
yakın takibi önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Büyük granüler lenfositik lösemi

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-156 Referans Numarası: 247

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMAYA DÖNÜŞÜM 
GÖSTEREN HYALEN VASKULER TİP CASTLEMAN HASTALIĞI
Atakan Turgutkaya1, Zahit Bolaman1, İrfan Yavaşoğlu1

1Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Castleman hastalığı(anjiofolliküler lenf nodu hiperplazisi),lenfoproliferatif 
hastalıkların ayrışık bir grubunu oluşturmaktadır ve kapoksi sarkomu, 
hodgkin lenfoma, hodgkin dışı lenfoma ve POEMS sendromu gibi birçok 
kötücül hastalık ile ilişkili olabilmektedir. Burada takipte diffüz büyük B 
hücreli lenfoma gelişen unisentrik hyalen vaskuler tip castleman hastalığı 
olgusu sunulmaktadır.

Atmışaltı yaşında kadın hastaya, haziran 2016’da 3x3 cm boyutunda ağrı-
sız servikal LAP saptanması nedeniyle yapılan eksizyonel lenf nodu biopsi-
sinde hyalen vaskuler tip castleman hastalığı tanısı konuldu. Bu dönemde 
başka bir tutulum bölgesi olmayıp tedavisiz izlenen olguda mayıs 2017’de 
supraklavikuler bölgede yeni gelişen 2.x2 cm’lik LAP tespit edilmesi üze-
rine bu bölgeden eksizonel lenf nodu biopsisi yapıldı ve germinal merkez 
dışı diffüz büyük B hücreli lenfoma olarak tanı aldı. Olguda bcl-6 ve myc 
pozitifliği nedeniyle double eksprese lenfoma olarak yorumlanan olguda 
yapılan kemik iliği biopsisinde %15 lenfoid hücre görüldü. Çekilen PET’de 

ise BRAF ınhıbitörleri yer alır (6). Bu nedenle BRAF V 600 mutasyonunun 
bakılması önerilmektedir. 
Kaynaklar

1. Emile JF, Abla O, Fraitag S, Horne A et al. Histiocyte Society. Revised classification 
of histiocytoses and neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages. Blood. 
2016 Jun 2;127(22):2672-81.
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3. Zhang Q, Shibani A, Sadikovic B et al. An aggressive multifocal primary CNS histi-
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Anahtar Kelimeler: langerhans hücreli histiositozis, histıosit hastalıkları
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semptomlar şeklinde, ciddi koroner arter hastalığı tablosu ortaya çıkmış-
tır. KML izleminde, ekstrameduller tutulumlar ve kullanılan ilaçların yan 
etkileri açısından dikkatli takibin önemli olduğunu belirtmek açısından 
bu vakayı sunduk. 
Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi tutulumu, dasatinib, nilotinib, ciddi yan etki

 � Erişkin Akut Lösemiler
P-158 Referans Numarası: 369

AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİDE HLA-DR  
ANTİJEN POZİTİFLİĞİ
Funda Ceran1, Simten Dağdaş1, Mesude Falay1, Mehmet Ali Uçar1, Merve Pamukçuoğlu1, 
Gülten Korkmaz Akat1, Selin Merih Urlu1, Duygu Nurdan Avcı1, Eylem Genç1,  
Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Amaç: Akut promiyelositik lösemi (APL) farklı morfolojik, immunfenotipik 
ve klinik özelliklere sahip bir akut miyeloblastik lösemi (AML) alt grubudur. 
Hayatı tehdit eden bir tablo olabilmesi nedeniyle erken tanı ve tedaviye 
başlamak önemlidir. Akım sitometri, morfolojik değerlendirmenin yanın-
da HLA-DR negatifliği, CD34 zayıf pozitiflik, CD13, CD33, CD117 pozitif-
liklerinin gösterilmesiyle tanıyı kuvvetlendiren hızlı bir yöntemdir. Ancak 
HLA-DR pozitif APL olgularının olabileceği akılda bulunmalıdır.

Gereç-yöntem: Kliniğimizde 2004-2017 yılları arasında morfolojik, 
immunfenotipik ve genetik özellikleriyle APL tanısı alan 45 hastanın 
immunfenotipik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildiğinde 2 has-
tada HLA-DR antijen pozitifliği saptandı.

Bulgular: Hastaların özellikleri tabloda gösterilmiştir.

Olgu 1: Hastanın diğer bulgulara ek olarak diş eti biyopsisi APL tutulumu 
olarak raporlanması nedeniyle genetik tetkik sonucu beklenirken AIDA 
tedavi protokolü başlandı. FISH/PCR ile t(15;17) negatif geldi. Bu arada 
hasta tedaviye refrakterdi. Hastanın sitogenetik sonucunda t(11;17) pozitif 
saptandı. Arsenik trioksit (ATO) tedavisi verildi. Tam yanıt elde edilemedi. 
Hasta refrakter hastalık ve enfeksiyon nedeniyle kaybedildi.

Olgu 2: Hastaya klinik ve morfolojik olarak APL öncelikle düşünülerek 3/7 
ve all trans retinoik asit (ATRA) tedavisiyle remisyon indüksiyonu başlandı. 
Sitogenetik sonucunda t(15;17) pozitifti ve konsolidasyonlar sonrasında 
ATRA ile idame tedavisine geçildi. İdame tedavisinin 21. ayında hastada 
relaps saptandı. Relaps sırasında sitogenetik olarak 9q delesyonu eklen-
mişti. Hastaya ATO ile reindüksiyon tedavisi verildi ve allojenik kök hücre 
nakli (AKİT) planlandı. Remisyon elde edildikten sonra siklofosfamid/
busulfan hazırlama rejimi ile AKİT yapıldı ancak 3. ayda relaps gelişen 
hasta kaybedildi.

Sonuç: Spesifik olmamasına rağmen HLA-DR negatifliği APL’i diğer AML 
tiplerinden ayırmada duyarlı bir yöntemdir. Ancak APL’nin çok az bir 
kısmında HLA-DR pozitifliği olabileceği unutulmamalıdır. Bazı raporlarda 
bu oran %0-9 arasındadır. Bizim serimizde %4.4 olarak saptandı. Her iki 
hastada da düşük lökosit sayısı vardı. Fibrinojen düzeyleri normal ve belir-
gin kanama bulguları yoktu. Aynı zamanda CD34 pozitifliği iki hastada 
mevcuttu ve bunlara ek olarak aberan expresyonlar (CD2, CD7, CD56 gibi) 
saptandı. Bizim hastalarımızın prognozları kötüydü. Bu durumun farklı 
sitogenetik özelliklerden ya da aberan expresyonlardan kaynaklanabile-
ceğini düşündük. Bazı literatürlerde de CD34, CD56, CD2, CD7 expresyon-
larının kötü risk faktörleri olabileceği bildirilmektedir. HLA-DR pozitif APL 
hastalarının klinik ve prognostik özelliklerinin saptanması için daha geniş 
sayıda hasta gruplarının değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Akut promiyelositik lösemi, HLA-DR

Tablo 1. HLA-DR pozitif hastaların özellikleri

Cinsiyet Yaş Geliş lökosit 
(µl)

Geliş 
trombosit 

(µl)

Risk HLA-DR 
(%)

CD34 
(%)

CD117 
(%)

CD7 
(%)

CD2 
(%)

CD56 
(%)

Sitogenetik Ek anomali

Olgu 1 K 30 1100 29000 orta 30 22 41 52 negatif 29 46XX, t(11;17)

Olgu 2 K 39 6890 26000 orta 23 88 52 negatif 57 negatif 46XX, t(15;17) Relapsta 9q 
delesyonu

yaygın servikal, mediastinal,naksiller, batın içi ve inguinal multiple lenf 
nodları saptanan olguya R-CHOP kemoterapisi başlandı.

Castleman Hastalığı, hyalin vaskuler ve plazma hücreli varyant şeklinde 
görülebilmekte ve HHV-8 ve HIV ilişkili olabilmektedir. Unisentrik olanlar 
genelde semptomsuzdur ve lokalize lenfadenopati şeklinde karşımıza 
çıkar. Tedavisinde cerrahi eksizyon uygulanır; tam eksizyon yapılamayan-
larda ise tamamlayıcı radyoterapi sonrasında gözlem kabul edilebilir bir 
yaklaşımdır. Multisentrik varyant gibi unisentrik castleman olgularında da 
hodgkin dışı lenfoma başta olmak üzere kötücül hastalıklar gelişebilmek-
tedir. Olgumuzda olduğu gibi takipte lenfoma gelişmiş olgularla de-novo 
gelişen lenfoma olgularının tedavisi benzerdir. Germinal merkez dışı his-
tolojili ve double eksprese özellikli, ileri evre, agresif bir B hücreli lenfoma 
gelişen hastamızda ileri yaş ve performans durumu da göz önüne alınarak 
R-CHOP tedavisi uygun bulundu.

Multisentrik olguların yanında unisentrik olgularda da tedavi sonrası 
gözlem sırasında başta hodgkin dışı lenfoma olmak üzere kötücül has-
talıkların gelişebileceği unutulmamalı ve bu açıdan dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Castleman, hyalen vasküler, dönüşüm, kötücül

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-157 Referans Numarası: 209

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU SONRASI KULLANILAN 
DASATİNİB VE NİLOTİNİBİN CİDDİ YAN ETKİLERİNİN 
GELİŞTİĞİ NADİR OLGU
Ali Kutlucan1, Mehmet Dağlı1, Leyla Kutlucan2, Abdulkadir Baştürk1

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Konya, Türkiye

Giriş: Kronik myeloid lösemi (KML), klonal bir hematopoetik kök hücre 
malignitesi olup, 9 ve 22 kromozomlar arasındaki resiprokal translokas-
yon sonucu BCR/ABL oluşur. Bu üründe tirozin kinaz aktivitesini artırarak, 
miyeloid seri hücrelerinin anormal proliferasyonuna neden olur ve yaşam 
sürelerini uzatır. KML’de ekstrameduller blastik kriz çok nadir bir durum 
olup, bu klinik tabloda prognoz kötüdür. KML tedavisinde tirozin kinaz 
inhibitörleri etkin olarak kullanılan ajanlardır.

Biz burada, santral sinir sistemi tutulumu nedeniyle üç yıldır takip edilen; 
intratekal tedavi ve dasatinib, sonrasında da nilotinib ile remisyon sağ-
lanmasına rağmen, her iki ilacın ciddi yan etkilerinin gelişmesi sonucu 
bosutinib tedavisine geçilen nadir bir olguyu sunduk.

Olgu: Altı yıldır KML tanısıyla izlenen, üç yıl imatinib ile remisyonda olan 
69 yaşındaki erkek hasta; üç yıl önce bacaklarda kuvvetsizlik, idrar tutama-
ma, halsizlik, yorgunluk, uykusunda anormal konuşma, görme bozukluğu 
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. EMG’de hafif polinöropati saptandı. 
Beyin ve torakolomber manyetik rezonans değerlendirmesinde ‘T2 ve 
FLAIR sekanslarda yaygın sinyal artışı, bilateral optik sinirlerde kalınlaşma 
ve kontrastlanma; bilateral üçüncü ve beşinci kranial sinirlerde, sağ yedin-
ci ve sekizinci kranial sinirlerde kontrastlanma; dorsal spinal kordda T2 
ağırlıklı sekanslarda sinyal artışı saptandı. Bu bulgularla hastaya lomber 
fonksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısının (BOS) ve kemik iliğinin; patolojik, 
sitolojik, flow sitometrik ve genetik değerlendirmeleri sonucunda blastik 
faz KML ve BOS tutulumu tanısı konuldu. Hastanın yaşı ve performans 
durumu değerlendirilerek, BOS geçişi daha iyi olan dasatinib ve BOS 
tutulumu için intratekal metotreksat, sitarabin ve dexametazon tedavisi 
aralıklarla uygulandı. Kemik iliği ve BOS değerlendirmelerinde remis-
yon sağlanan hastada yaklaşık 12 ay sonra ciddi plevral efüzyon gelişti. 
Buna yönelik olarak; dasatinib doz azaltımı, steroid, diüretik, torasentez 
tedavileri uygulanmasına rağmen efüzyonda düzelme sağlanamadı ve 
nilotinib tedavisine geçildi. Daha önceden bilinen koroner hastalığı, ek 
risk faktörü olmayan hastada, nilotinib ile de remisyon devam ederken, 
yaklaşık 11 ay sonra epigastrik ağrı ve retrosternal yanma şikayeti oldu. 
Elektrokardiyografide T negatifliği olan hastanın, ekokardiyografisinde 
ejeksiyon fraksiyonu %40 ve anjiografik değerlendirmesinde; LAD baş-
langıcında %90, ana koronerlerde de %70-80 darlık saptandı. Hastaya 
acil by-pass operasyonu yapıldı. KML açısından remisyonda takip edilen 
hastada bosutinib tedavisine geçildi.

Tartışma: Hastamızda imatinib tedavisi altındayken blastik faz ve BOS 
tutulumu gelişmiştir. dasatinib tedavisi alırken ciddi ve tedavilere direç-
li plevral efüzyon tablosu oluşmuştur. nilotinib tedavi sonrası atipik 
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-160 Referans Numarası: 490

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ OLGULARININ TEK MERKEZDEN 
DEMOGRAFİK VERİLERİ
Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Şule Mine Bakanay1, Sema Akıncı2, Selin Küçükyurt Kaya1, 
Mehmet Gündüz2, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Esansiyel trombositoz (ET) progresif seyirli klonal myeloproliferatif 
bir hastalıktır. Philadelphia kromozomu negatif kronik myeloproliferatif 
hastalıkların 1/3’ünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip edi-
len ET olgularımızın verileri literatüre katkı sağlamak amacıyla incelendi. 
Hastalar ve Yöntem: 2010-2017 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde takipli 31 ET olgusunun verileri retrospektif olarak ince-
lendi. Veriler arasındaki istatistiksel analizler SPSS 16.0 versiyonu (SPSS 
inc. Chicago, IL, USA) kullanılarak ki-kare testiyle yapıldı. p değeri 0.05’in 
altındaki değer anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve laboratuar verileri tablo’da gös-
terilmektedir. Ortalama takip süresi 47,3 aydı. Uluslar arası prognoz 
skorlama sistemi–tromboz modeline göre olguların %35,5 (n:11) yüksek 
risk, %45,2 (n:14) düşük risk, %19,4 (n:6) ara risk grubundaydı. Olguların 
6’sında(%19,4) tromboz öyküsü mevcuttu. Tanı sırasında yapılan görüntü-
lemelerde olguların %35,5’inde splenomegali, %3,2’sinde hepatomegali 
tespit edildi. 

Tartışma: Çalışmamızda hastaların ortalama tanı yaşı 58,8 iken literatür-
deki tanı yaşı 60’tır, Literatürde K/E oranı 2/1 olup bizim popülasyonumuz-
da erkeklerin oranı artmıştı (%51,6- %48,4). Jak pozitif olgularımızın oranı 
%48,4 iken literatürde ET vakalarında beklenen pozitiflik oranı %60-65 idi. 
Olgularımızdaki splenomegali oranı ile literatür uyumlu gözükmektedir. 
Literatürde lökosit sayısının 15x103/l olması ile tromboz riskinde ilişki 
olabileceğine dair veriler mevcuttur. Bizim çalışmamızda lökosit yüksekli-
ği ile tromboz riski arasında ilişki bulunmadı ancak JAK pozitif vakaların, 
lökosit sayısı (>15x103/l) anlamlı yüksek bulundu (p:0,001). Buna karşılık 
literatürün aksine, Jak pozitifliği ile tromboz gelişimi arasında bir ilişki 
saptanmadı. Bu veriler, ET’de klinik, laboratuar ve genetik bulguların top-
lumlar arasında farklılık gösterebileceğini düşündürmektedir. Ülkemizdeki 
olguların dahil edildiği bir kayıt çalışmasına gereksim vardır.
Anahtar Kelimeler: esansiyel trombositoz, myeloproliferatif neoplazi

Tablo 1. Olguların demografik verileri

Minimum Maximum Mean Standart Sapma

Trombosit / µL 367000/ µL 2550000/ µL 1080000/ µL 511617/ µL

Hemoglobin gr/L 11,50 gr/L 19,40 gr/L 14,04 gr/L 1,75 gr/L

Lenfosit / µL 1000/ µL 5200/ µL 2280/ µL 1000/ µL

Bazofil / µL 5/ µL 900/ µL 118/ µL 160/ µL

Lökosit / µL 2930/ µL 30500/ µL 11700/ µL 5700/ µL

Dalak boyut mm 86 mm 250 mm 127 mm 38 mm

LDH gr/dL 201 gr/L 736 gr/L 308 gr/L 100 gr/L

Sedimentasyon mm/saat 1 mm/saat 98 mm/saat 18 mm/saat 20 mm/saat

Takip Süresi (ay) 10 96 47,3 21,5

Yaş 29 80 58,8 13,1

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-159 Referans Numarası: 321

KOLON ADENOKARSİNOMLA EŞ ZAMANLI DİFFÜZ BÜYÜK 
B HÜCRELİ LENFOMA VE TEDAVİ İLİŞKİLİ  
B AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Cansu Atbaş1, Deniz Arıca2, Sema Karakuş2, Ebru Koca2, Dilşen Çolak3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), NonHodgkin lenfomala-
rın yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan en büyük alt grubudur. Yaşla birlikte 
insidansı artar. Kolorektal kanserler ise erkeklerde ve kadınlarda üçüncü 
en sık malinitedir. Kolon karsinomunun lenfoma ile eş zamanlı görülme 
oranı %2’dir. Bazı kromozomal anomalilerin maliniteye yatkınlığı arttırdığı 
bilinmektedir. Burada kolorektal ca ile eş zamanlı DBBHL tanısı almış ve 
tedavisi sonrasında lösemi gelişen bir olguyu sunmaktayız.

Olgu: 68 yaşında kadın hasta, başvurusundan 1,5 ay önce travmaya 
sekonder humerusta kırık oluşmuş. Omuz manyetik rezonansta (MR) 
humerusta patolojik fraktüre neden olan, yumuşak doku komponenti 
içeren 54x37 mm metastatik lezyon ve yağ dokusu içinde 13x8 mm lenf 
nodu saptanması üzerine Onkoloji kliniğine yönlendirilmiş. Abdomen 
bilgisayarlı tomografisinde (BT); dalak büyüklüğü normal en büyüğü 36 
mm çaplı üç adet solid nodüler lezyon, sigmoid kolon distalinde kolon 
karsinomuna (ca) ait olduğu düşünülen duvar kalınlaşması saptanmış. 
Fleksiblsigmoidoskopide sigmoid kolonda malin görünümlü lezyon-
dan alınan biyopsi sonucu adenokarsinom olarak raporlanmış. C reaktif 
protein (CRP): 103,86 mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR): 102 mm/
saat ölçülmüş ve sigmoid ca ile açıklanamayacak kadar yüksek olduğu 
düşünülerek çift primer olasılığıyla Hematoloji kliniğine yönlendirilmiş. 
Sol omuzdaki lezyondan alınan biyopside DBBHL saptandı. Evre II sigmoid 
ca ve eş zamanlı evre IV diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı alan hastaya 
sigmoid ca’ya yönelik segmental kolon rezeksiyonu uygulandı, kemotera-
pi planlanmadı. DBBHL’ye yönelik 8 kür R-CHOP tedavi protokolü uygulan-
dı. Kemoterapi (KT) bitiminde pozitron emisyon tomografi (PET) ile tam 
remisyon düşünüldü. KT sonrası sol humerus bölgesine radyoterapi (RT) 
uygulandı. Tedavi bitiminden 6 ay sonraki değerlendirmedeHemoglobin: 
7,1 g/dL, Lökosit: 169 bin/µL, Trombosit: 36 bin/µL olması nedeniyle kemik 
iliği biyopsisi yapıldı, sonucu B Akut Lenfoblastik Lösemi (B ALL) olarak 
raporlanırken, genetik incelemede Philadelphia (Ph) kromozomu pozitif 
saptandı ve floresan in situhibridizasyon (FISH) analizinde hücrelerin 
%100’ünde 9p21 delesyonu saptandı.

Tartışma: Kolon karsinomunun lenfoma ile eş zamanlı görülme oranı 
%2’dir. Bunu etkileyen faktörlerin çevresel ajanlar, viral etkenler, bağı-
şıklık sistemi anormallikleri ve hastanın genetik yapısı olduğu düşünül-
mektedir. Bazı araştırmalar kolorektal kanser gelişimine karşı bağışıklık 
sisteminin lenfomatöz süreç nedeniyle engellendiğini düşündürmektedir. 
Olgumuzun başlangıçta eş zamanlı sigmoid kanser ve DBBHL tanılarına 
yönelik tedavileri her iki hastalık için remisyon süreci ile sonuçlanmıştır. 
Ancak, almış olduğu KT ve RT tedavilerinden çok kısa süre sonra hastada 
B-ALL tablosu ortaya çıkmıştır.

Tedaviye bağlı akut B-lenfoblastik lösemi (tB-ALL), ALL’in yaklaşık %2,3’ünü 
ve tedaviye bağlı lösemilerin %9-12’sini oluşturmaktadır. Sitogenetik ano-
malilere bakılmaksızın tB-ALL, genelde kötü prognoz ile ilişkilidir. Bazı 
çalışmalar radyasyon maruziyetinin ALL’ye dönüşümle ilişkili olduğunu 
öngörmektedir.

Translokasyon (9;22)(q34;q11) ALL’de saptanan en sık kromozomal ano-
malidir, %20-30’unda bulunur. Kromozom anomalisi olarak değerlendiril-
diğinde ALL için bilinen en kötü sitogenetik anomali kabul edilmektedir. 
Bu olguda, ek olarak FISH’de 9p21 delesyonu saptanmıştır. Bu delesyon 
çoğunlukla lösemiler, lenfomalar, gliomalar, baş ve boyun kanseri, özofa-
gus karsinomları, pankreatik karsinom, akciğer karsinomlarında görülür. 
9p21 henüz belirlenemeyen başka tümör baskılayıcı genleri kodlamak-
tadır. Bu olguda iki ayrı malinite ve sonrasında sekonder lösemi gelişme 
riskini artıran faktörlerden birinin de 9p21 delesyonu olabileceği düşünü-
lebilir. Ek olarak lenfoma tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanların tümü-
nün kemik iliğini baskıladığı, uzun süreli kullanımlarıyla sekonder lösemi 
riskininin arttığı bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: kolon adenokarsinomu ile eş zamanlı diffüz büyük b hücreli 
lenfoma, tedavi ilişkili b akut lenfoblastik lösemi
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transfüzyon ihtiyacı kalmadı. Tedavinin 6. ayında yanıt değerlendirilmesi 
için yapılan kemik iliği incelemesinde blast izlenmemiş olup sitogenetik 
normal saptandı. 8 kür lenalidomid sonrası hastanın anemisi tamamen 
düzelmiş olup sonraki kontrollerde >13gr/dl saptandı. Takiplerde lena-
lidomid dozu 5mg’a düşüldü. Tedavinin 5. yılından sonra yapılan kemik 
iliğinde sitogenetik normal saptandı. Hasta 5 yıl süreyle (61 kür) lenali-
domid aldıktan sonra tedavisine ara verilerek ilaçsız takibe alındı. En son 
değerlendirilmesinde (ilaçsız 16. ayında) Hb:12.3g/dL, MCV:92 fl, BK:5,8 
x109/L, Plt:239x109 /L saptandı.

Bulgular: İzole 5q- sendromu lenalidomid tedavisine iyi yanıt verir ve 
lenalidomid tedavisinin kullanılmasıyla birlikte bu alt grubun yöneti-
mi radikal olarak değişmiştir. Çalışmalar göstermiştir ki lenalidomid ES 
transfüzyon ihtiyacını azaltmakla kalmayıp del5q klonunu baskılayarak 
hastalığını doğasını etkilemekte ve sitogenetik yanıt sağlayarak AML’ye 
progresyon riskini azaltmakta ve sağkalımı artırmaktadır. Transfüzyon 
bağımlı MDS hastalarında lenalidomid etkisinin değerlendirildiği büyük 
çalışmalarda hastaların ortalama 5.4g/dL Hb artışı ile 8. hafta sonrası 
transfüzyon bağımsız hale geldiği bildirilmiş olup izole 5q sendromlu has-
talarda lenalidomid tedavisiyle yanıt süresi 2,3 yıl olarak verilmiştir. Bizim 
hastamız ise tedavinin 3. ayından itibaren transfüzyon bağımsız hale gel-
miş olup başlangıçta 6.9g/dL olan Hb değerleri tedavi sırasında 8g/dl’nin 
üzerinde artış göstererek 15.7 g/dL’ye kadar yükselmiştir. Hastaların çoğu 
lenalidomid tedavisinin 1. ayında transfüzyon bağımsız hale gelmekle 
birlikte bu süre 4 ayı da bulabilir. Bu nedenle lenalidomid tedavisine yanıtı 
değerlendirmek için 2-4 ay beklemek uygundur. Lenalidomid etkisinin 
ilaç kesildikten sonra da devam ettiğini gösterir yayınlar mevcut olup 
Hatzimichael ve ark.nın paylaştığı bir vakada tedaviyi kestikten 5 yıl sonra 
da hastada hematolojik yanıtın devam ettiği bildirilmiştir. Bizim vakamız-
da da ilaç kesileli 16 ay geçmiş olmasına rağmen hematolojik yanıt devam 
etmektedir.

Sonuç: Progresyona kadar tedavinin devam ettirilmesi ile hedeflenen 
hematolojik ve tam sitogenetik yanıt elde edildikten sonra tedavinin 
kesilmesini karşılaştıran randomize çalışmalar lenalidomid tedavi süresi ve 
tedavi sonlandırma kriterlerine dair yararlı bilgiler verecektir.
Anahtar Kelimeler: MDS, 5q, lenalidomid

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-163 Referans Numarası: 566

NİLOTİNİB TEDAVİSİ ALTINDA HİPERBİLİRÜBİNEMİ GELİŞEN 
KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSU
Sümeyye Demirel1, Ece Vural1, Nurgül Özgür Yurttaş2, Deniz Özmen2, Dilek Keskin2,  
Sevil Sadri2, Selin Berk2, Ayşe Salihoğlu2, A. Emre Eşkazan2, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 
Zafer Başlar2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Nilotinib (NİL), Philadephia (Ph) kromozomu pozitif olan, yeni tanı 
veya tirozin kinaz inhibitörüne (TKİ) dirençli/tedaviyi tolere edememiş 
kronik myeloid lösemi (KML) olgularında kullanılan ikinci kuşak TKİ’dir. 
NİL’in metabolizması temel olarak CYP3A4 enzim sistemi üzerinden ger-
çekleştirilse de üridin difosfat glukuronizil transferaz (UGT1A1) enzimi de 
glukuronidasyon tepkimelerinde rol alarak ilacın metabolize edilmesine 
katkı sağlar. NİL tedavisi altında gelişebilecek gerek diğer TKİ’ler ile ortak, 
gerekse NİL’e özgül çeşitli yan etkiler, değişen oranlarda bildirilmiştir. 
Burada NİL tedavisi altında bilirübin yüksekliği gelişen bir kronik evre KML 
(KML-KE) hastası sunulmuştur.

Olgu: Diyabet dışında hastalığı bulunmayan 61 yaşında erkek hasta bel 
ağrısı şikayeti ile başvurduğu Eylül 2016’da KML-KE tanısı alarak 400 mg/
gün imatinib (İM) almaya başladı. Eylül 2011’e kadar tedaviye devam eden 
hastada moleküler yanıt kaybı nedeniyle İM kesilerek, 100 mg/gün dasati-
nib (DAS) tedavisine geçildi. 1 yıl DAS kullanımı sonrasında yanıt elde edi-
lememesi üzerine 2x400 mg/gün NİL başlandı. Majör moleküler yanıt ile 
izlenmekte iken NİL tedavisinin beşinci yılında, Haziran 2017’de rutin kont-
rolleri sırasında total bilirübin 17,4 mg/dl (4. derece), direkt bilirübin 15,1 
mg/dl (4. derece), serum aspartat aminoaminotransferaz (AST) 96 IU/l (2. 
derece), alanin aminotransferaz (ALT) 101 IU/l (2. derece), alkalen fosfataz 
(ALP) 508 IU/l (2. derece), gama glutamil transferaz (GGT) 881 IU/l (4. dere-
ce) olarak saptandı. Hastanın hepatit açısından viral serolojik değerlendir-
mesinde özellik yoktu. Üst batın manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve 

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-161 Referans Numarası: 442

İMATİNİB TEDAVİSİ KULLANAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ 
HASTASINDA GELİŞEN MYASTENİA GRAVİS HASTALIĞI: 
OLGU SUNUMU
Ali Doğan1, Ömer Ekinci1, Sinan Demircioğlu1, Cengiz Demir1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van

Giriş: Kronik miyeloid lösemi(KML) tedavisinde kullanılan imatinibin bili-
nen birçok yan etkisi vardır. Bunlardan en sık görülenler bulantı, kusma, 
ishal, ödem, kas krampları, miyalji ve sitopenilerdir. Yan etkilerin çoğu 
hafif derecede olmakla beraber bazıları çok ciddi olup doz azaltılması-
na hatta ilacın kesilmesine sebeb olabilmektedir. KML’de nadir de olsa 
paraneoplastik sendromlar görülebilmektedir ve literatürde birkaç vaka 
bildirilmiştir. Bizde imatinib kullanan KML hastasında gelişen Myastenia 
Gravis (MG) olgusunu sunduk.

Olgu: Yirmi bir yaşında kadın hastaya BCR-ABL pozitif KML tanısı ile 
imatinib 400 mg/gün başlandı. Tedavinin 4. haftasında hematolojik tam 
yanıtta olan hastada sağ göz kapağında düşüklük, çift görme, nefes dar-
lığı ve yutma güçlüğü gelişmesi üzerine kliniğe yatırıldı. İlaç yan etkisi de 
göz önünde bulundurularak imatinib kesilip, beyin ve orbital MR çekildi. 
Görüntülemeler de nörolojik tabloyu açıklayacak patoloji saptanmadı. 
MG’ye yönelik istenen asetil kolin reseptör antikoru (12.10 nmol/L) pozi-
tif saptandı. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ile MG tanısı 
konularak intravenöz immünglobulin (İVİG), metilprednisolone ve pridos-
tigmin bromür başlandı. Tedaviden sonra hastanın nefes darlığı ve yutma 
güçlüğü tamamen düzeldi. Pitozis ve diplopi tamamen düzelmediği için 
plazmafereze başlandı. Plazmaferez sonrası diplopi ve pitozis düzeldi. 
İmatinib 300 mg dozdan tekrar başlandı. Pridostigmin 300 mg/gün, haf-
tada 2 gün İVİG, metilprednisolone azaltılarak kullanılmaya devam edildi. 
Takiplerinde tekrar nörolojik bulgular ortaya çıkmadı.

Tartışma: Myasthenia gravis, nöromüsküler kavşağın işlev bozukluğun-
dan kaynaklanan iskelet kası güçsüzlüğü ve yorgunluğu ile karakterize 
otoimmün bir hastalıktır. Nöromüsküler kavşağı etkileyen birçok ilaç 
MG’nin kliniğini ağırlaştırabildiği gibi MG’nin ortaya çıkmasına da sebep 
olabilir. Literatürde KML tedavisinde dasatinib kullanımı sonrası gelişen 
MG olgusu sunulmuştur. Fakat imatinib kullanımı ile ilişkili MG’ye ingilizce 
literatürde rastlanmamıştır. Yine literatürde KML tanısı ile eş zamanlı orta-
ya çıkan paraneoplastik MG bildirilmiştir. Bizim vakamızda gelişen MG’nin 
paraneoplastik bir sendrom mu yoksa imatinibin sebeb olduğu veya 
sporadik olarak ortaya çıkan bir durum mu olduğu ayırımını yapamadık.
Anahtar Kelimeler: Kronik miyeloid lösemi, İmatinib, Myastenia Gravis

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-162 Referans Numarası: 23

İZOLE 5Q- SENDROMUNDA UZUN DÖNEM LENALİDOMİD 
KULLANIMI: OLGU SUNUMU
Tuba Bulduk1, Hava Üsküdar Teke1, Neslihan Andıç1, Eren Gündüz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Amaç: Myelodisplastik sendromun (MDS) alt grubu olan izole 5q- send-
romunun tedavi ve prognozu diğer MDS formlarından belirgin farklılık 
göstermekle birlikte tedavi bırakma kriterleri ve optimal tedavi süresi net 
değildir. Bu hastalarda tedavinin bireyselleştirilmesi önem taşımaktadır.

Gereç ve yöntem:81 yaşında kadın hasta 2009 yılında (73 yaş) anemi 
nedenli başvurdu. Öyküsünden başvuru öncesinde 6 aydır sempto-
matik anemisi olduğu, ayda 1 Ü ES transfüzyonu yapıldığı öğrenildi. 
Fizik muayenesinde konjonktiva solukluğu dışında patoloji saptanmadı, 
splenomegalisi yoktu. Başvuru sırasında Hb:6.9g/dL, MCV:126 fl, BK:6.2 
x109/L, Plt:510x109/L, B12:1347 pg/ml, folat:768ng/ml, ferritin:126 ng/ml, 
EPO:1575 mU/ml, LDH:511/L, diğer biyokimyasal parametreleri normal 
saptandı. Periferik yaymasında; anizositoz, poikilositoz izlendi. Kemik iliği 
incelemesi yapılan hastanın biyopsisi MDS ile uyumlu saptandı. Kemik 
iliğinin sitogenetik değerlendirmesi sonucu EGR1(5q31) gen bölgesinde 
%27.08 delesyon saptandı. İzole 5q- sendromu olarak tanımlanan, IPSS 
0 (düşük risk MDS) olarak hesaplanan hastaya lenalidomid 10 mg baş-
landı. Tedavinin 3. ayından itibaren Hb>10gr/dl seyreden hastanın ES 



137

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

lateral duvarda solid komponent içeren nodüler lezyon, anterior peroneal 
alanda 27*23 mm boyutlarında nodüler lezyon gözlendi (Resim 1).

En ulaşılabilir bölge olan pelvis içi kitleden biyopsi yapıldı. Overde 
Myeloperoksidaz(-), CD3(-), Tdt(-), CD20(+), CD10(-), CD5(-), Bcl-1(-), 
CD38(-), Bcl-2 zayıf-s ̧üpheli, Bcl-6(+), MUM-1 %60-70 hücrede zayıf-orta 
(+), Ki-67 proliferasyon indeksi %80-90, c-myc protein indeksi %30 civa-
rında malin hücre infiltrasyonu bulguları ile germinal merkez dışı DBBHL 
tanısı kondu. Kemik iliği biyopsisinde infiltrasyon saptanmadı. PET-BT ile 
görüntülemede kraniumda sella tursica seviyesinde, sag ̆ maksiller sinüs, 
sag ̆ servikal, mediastende parakardiak alanda, sol sürrenal lojda, paraa-
ortokaval, pelviste ve kemiklerde FDG tutulumları izlendi. R-EPOCH ve 
intratekal kemoterapi planı ile tedavi başlandı. Hormonal replasman 
tedavisi altında ilk 3 kür tedaviyle görme alanında düzelme ve vazop-
ressin ihtiyacının kalkması ve kitle sayı/boyutunda azalma ile kısmi yanıt 
elde edildi (Resim2).

Tedavi 6 küre tamamlanıp ilgili alana radyoterapi planı ile yeni görüntü-
leme planı içinde son kemoterapiden yaklaşık 4 hafta sonra hızla gelişen 
düşkünlük nedeni ile değerlendirildi. Metabolik değerlerde bozulma ve 
karında kitlede büyüme gözlendi. Metabolik bozulmanın düzeltilmesi ve 
kitle çıkartılması planı sırasında hasta kaybedildi.

Sonuç: Lenf bezi dışı doku/organ yetersizliği kliniğinin ayırıcı tanısında 
infiltratif hastalık olarak lenfoma yer almaktadır. Olgumuzdaki ilginç 
durum endokrin organların eş zamanlı multipl tutulumudur. İlgili organda 
bulky hastalık, metabolik sorunların hızla düzeltilememesi ve buna kar-
şılık tümörün hızla büyümesi nedeni ile kontrol altına alınamamış; hasta 
kaybedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: diffüz büyük b hücreli lenfoma, hipofiz, over, sürrenal, lenf 
düğümü dışı organ tutulumu

Tablo 1. Panhipopitüitarizm laboratuar bulguları

TSH 0.38-
5.33 mIU/l

fT3 2.2 - 3.9 
ng/ml

fT4 0.54-
1.15 ng/ml

Estradiol  
10-100 pg/ml

LH postmenapozal 
15 - 62 IU/l

FSH postmenapozal 
30-110 IU/l:

0.005 mIU/l 3.11 ng/ml 0.36 ng/ml 5 pg/ml 0.192 IU/l 5.18 IU/l

MR kolanjiopankreatografik değerlendirmede safra yollarında patolojik 
bir özellik görülmedi. Hastanın insülin glarjin ve insülin aspart dışında ilaç, 
madde veya bitkisel çay kullanım öyküsü yoktu. Bu bulgulara dayanarak 
hastanın bilirübin yüksekliğinin NİL ile ilişkili olabileceği düşünülerek ilaca 
ara verildi ve ursodeoksikolik asit tedavisine başlandı. Yaklaşık 2 hafta 
içinde hastanın bilirübin düzeylerinde belirgin düşüş görüldü. AST, ALT, 
GGT, ALP ve bilirübin düzeyleri tamamen normale geldikten sonra 2x200 
mg/gün dozundan NİL’e yeniden başlandı. Bu sırada UGT1A1 *6 ve*28 
polimorfizmleri için tetkik sonuçları halen beklenmektedir.

Tartışma: NİL temel olarak CYP3A4 enzimleri üzerinden metabolize olur. 
Glukuronidasyon reaksiyonlarını katalize eden enzimlerden biri olan 
UGT1A1’in de ilacın eliminasyonundaki katkısı bilinmektedir. UGT1A1 
enziminin gerek ilaçlar gerek de polimorfizm nedeniyle etkinliğinin 
azalmasını takiben glukuronidasyon tepkimeleri yavaşlar. Hemoglobinin 
metabolizmasını da katalizleyen bu enzim son ürün olarak bilirübin mey-
dana getirir. Enzimatik olayın yavaşlaması hiperbilirübinemi ile sonuçlanır. 
Genellikle bu etki NİL tedavisinin başlangıcından sonraki ilk 3-6 ay içinde 
gözlenirken olgumuzda artış 5 yılın sonunda tespit edildi. Ancak başka 
altta yatan bir neden tespit edilemediğinden ve ilacın kesilmesi sonrası 
elde edilen hızlı klinik ve biyokimyasal yanıt nedeni ile hiperbilirubinemi 
NİL ile ilişkilendirildi. Çeşitli ırklarda farklılıklar olmakla birlikte özellikle *6 
ve *28 polimorfizminin hiperbilirübinemi ile ilişkisi gösterilmiştir. NİL teda-
visi başlangıcında hasta bazında bu polimorfizmlerin gösterilmesi ile ilaca 
düşük dozda başlanarak istenmeyen etkilerin görülmesi önlenebilir. Aynı 
şekilde ilaca ara verilmesinin de önüne geçilerek KML tedavisi sırasındaki 
aksamalar da engellenebilir.
Anahtar Kelimeler: Hiperbilirübinemi, karaciğerde metabolizma, nilotinib

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-164 Referans Numarası: 459

PANHİPOPİTÜİTARİZM İLE PREZENTE OLAN DİFFÜZ BÜYÜK 
B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
Ezgi Pınar Özbalak1, Shirkhan Amikishiyev1, Aydın Acarbay1, Simge Erdem2,  
Ayşe Kubat Üzüm3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Lenfomalarda, lenf bezi dışı doku olarak hipofizin tutulumu oldukça 
nadirdir. Alt tip sıklıkla diffüz büyük B hücreli lenfomadır (DBBHL). Başvuru 
genellikle tümörün arka lob/infundibulum infiltrasyonu ile diabetes insi-
piudus belirti ve bulguları ile olmaktadır. Primer over lenfoması da oldukça 
nadirdir. Hematoloji kliniğine başvuru tek/iki taraflı overde kitlenin tanısal 
yaklaşımı sonrasıdır. Primer böbrek üstü lenfoması yine nadirdir, kliniğe 
başvuru genellikle işlev kaybı ile olur. Burada panhipopitüitarizm nedeniy-
le değerlendirilmiş, birden çok lenf bezi dışı organın (özellikle endokrin) eş 
zamanlı lenfoması saptanmış bir hastamızı sunduk.

Olgu: 43 yaşında kadın. Baş ağrısı, memeden süt gelmesi, çok su içme, 
çok idrar çıkma, aşırı halsizlik, adet görememe yakınması ile değerlendi-
rildi. Muayenede soluk olan hastanın karnı şiş, sınırları net anlaşılamayan 
kitlesi palpe edildi. Laboratuvarında anemi (Hgb:11.2 g/dl); LDH (314 
U/l;N <250), prolaktin (145 ng/ml, N:6-29.9), CRP (21 mg/l; N <5 mg/l) ve 
sedimentasyon (52 mm/saat) yüksekliği saptandı. Hormonal değerlen-
dirme panhipopitüitarizm ile uyumluydu (Tablo 1). Büyüme hormonu 
ve somatomedin-C düzeyi normal sınırlardaydı. İdrar osmalaritesi yüksek 
bulundu. Kan/İdrar osmolaritesi: 268/265 mOsm/l olan hastada hipernat-
remiye ve hipopotasemiye eğilim mevcuttu.

Görme alanı daralmış (bitemporal inferior quadrianopsi); sella MRG’de 
düzensiz sınırlı, 22*26*16mm boyutlarında suprasellar uzanımı bulunan 
ve optik kiazmayı iten, hipotalamusa bası yapan, sağda internal carotis 
arteri çevreleyen ve bilateral kavernöz sinüs içerisine uzanım gösteren, 
yoğun kontrast tutan kitle saptandı. Hormon replasman tedavisi başlan-
dı. Görüntüsü nedeniyle infiltratif hastalık (malingite ve granülomatöz 
hastalıklar) araştırması yapılması kararlaştırıldı. Toraks BT’sinde dikkati 
çeken patoloji yoktu. Batın BT’sinde sol böbrek üstü bezinde korpustan 
dışa doğru uzanım gösteren 21*11 mm boyutlarında nodüler lezyon, sol 
renal arterin posterior kısmında paraaortokaval alanda büyüğü 22*10 mm 
boyutlarında lenfadenomegali, sağ over lojunda birbiri ile ilişkili, en geniş 
yerinde 14*9 cm boyutlarında yumuşak doku dansitesinde kitlesel lezyon, 
servikste 25*19 mm boyutunda kistik komponenti dominant ancak sol 
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semptomlarla prezente olur. Laboratuvar değerlendirmesinde nötrofil 
hakimiyetinde lökositoz saptanır. Orta derecede trombositoz saptanabilir 
ancak genellikle semptom oluşturmaz. İzole trombositozun eşlik ettiği 
miyokardial infarktüs (MI) ile prezente olan olan ve KML tanısı alan olgu 
sunulmaktadır.

Bulgular: Diyabetes mellitus tanısı ile takipli 54 yaşında kadın hastada 
1 yıl önce koroner anjiografi (KAG) yapılan ve sol inen koroner arterde 
(LAD) %60 ve circumflex arterde (CMX) %80 oranında tıkanıklık saptanan 
ve drug eluting stent (DES) takılan hastanın rutin kontrolleri sırasında 
izole trombositoz saptanması üzerine hematoloji kliniğine yönlendirildi. 
Hastadan bakılan tam kanda izole trombositoz (732.000 hücre/mikrolitre) 
saptandı. İleri tetkik için başvurmayan hasta son poliklinik kontrolünden 6 
ay kadar sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. MI tanısı 
alan hastaya koroner arter by-pass operasyonu (CABG) yapıldı. Hematoloji 
poliklinik kontrolüne gelen hastada artarak sebat eden izole trombositoz 
(1.174.000 hücre/ mikrolitre) görülmesi üzerine t(9,22) çalışıldı ve %40 
pozitif saptandı. KML tanısı alan hastaya imatinib 1x400 mg başlandı. 
Tedavinin 10.gününde hastanın trombosit değeri normal sınıra ulaştı.

Tartışma ve sonuç: Kronik miyeloid löseminin neden olduğu sempto-
matik trombositoz, acil hematolojik müdahale gerektirebilecek önemli 
sonuçlar doğurabilir. Bu hastalarda tedavide terapötik tromboaferez, ASA, 
hidroksiüre ve trozin kinaz inhibitörleri düşünülmelidir. Ayrıca trombosi-
toz vakalarında, sadece ılımlı lökositoz veya nötrofili olsa bile KML ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Bu hastalarda tanıyı doğrulamak, etkin ve doğru 
tedaviyi verebilmek için t(9,22) çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, İzole trombositoz, Myokard İnfarktüs

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-167 Referans Numarası: 374

105 YAŞINDA NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU: 
KEMOTERAPİNİN YAŞI VAR MIDIR?
Ahmet Cihat Genç2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: 65 yaş üstü yaşlı malignite hastalarında kardiyovasküler, serebrovas-
küler hastaliklar gibi komormit faktör insidansı artmakta; buna bağlı siste-
mik kemoterapi kombinasyonlarından beklenen kar-zarar oranı olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Kemoterapik ilaçlarının yaşlı hastalardaki farmam-
kokinetik farklılıkları artmış toksisiteye neden olmakta ve bu nedenle kap-
samlı bir geriatrik değerlendirme gerektirmektedir. Biz burada kemoterapi 
verdiğimiz 105 yaşındaki Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBL) olgumu-
zu paylaşarak bu kadar yaşlı hastalarda bile doz modifikasyonu yapılarak 
kemoterapi verilebileceğine dikkati çekmek istedik.

Olgu: 105 yaşında, bayan hasta. Yaklaşık 1 ay önce boyunda oluşan ve git-
tikçe artan kitle nedeniyle polikliniğe başvuran hastanın yapılan fizik mua-
yenesinde boyun bölgesindeki kitle dışında ele gelen lenfadenopati ve 
hepatosplenomegali tesbit edilmedi. Başvuru anındaki laboratuvar değer-
leri WBC 5.7 K/uL, HGB 10.5 g/dl, PLT 185.000, MCV 86 fl, üre 47, kreatinin 
1.34, ALT 18, AST 23, Bilirubin(total) 0.43, Sodyum 144, Potasyum 5, Kalsiyum 
9.7, Sedimentasyon 1 saat: 57 olan hastanın yapılan lenf nodu eksizyonel 
biyopsisi Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma olarak raporlandı. Evreleme 
amaçlı çekilen Pozitron Emisyon Tomografi -Bilgisayarlı Tomografisinde 
(PET/CT) de sol subraklaviküler ve retroklaviküler alandan bilateral yüksek 
mediastinal alana uzanım gösteren konglomere görünümde LAP lehine 
lezyon alanında çok yoğun (SUVmaks33.1) FDG tutulumu izlendi. Kemik 
iliği biyopsisinde tutulum görülmeyen hasta İnternational prognostic 
index (İPİ) 2 orta/düşük risk, evre 2 bulky DBBL tanısı ile kemoterapi öncesi 
değerlendirmeye alındı. Komorbit bir hastalığı ve devamlı kullandığı ilacı 
olmayan, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performans skalası 
2 olan hastaya yapılan Elektrokardiyografide Ejeksiyon Fraksiyonu %60, 
normal sol ventrikül sistolik fraksiyonu olduğu görüldü. Hepatit markırları 
negatif gelen ve yaşına göre oldukca fit olan bu hastamıza azaltılmış doz 
mini-R-CHOP (rituximab 375 mg/m2, siklofosfamid 400mg/m2, adriyami-
sin 25mg/m2, vinkristin 1mg, prednisolon 60 mg)protokolü uygulanmaya 
başlandı. Şu ana kadar toplam 4 kür KT verilen hastamızın tedavisi sırasın-
da gelişen sitopenileri GCSF büyüme faktör ajanları kullanılarak yönetildi. 
2 kez febril nötropeni gelişen ve geniş spektrumlu antibiyotiğe yanıt 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-165 Referans Numarası: 500

ÇOK NADİR BİR DURUM OLARAK SOĞUK  
AGLÜTİNİN HASTALIĞI İLE GELEN SİSTEMİK  
LUPUS ERİTEMATOZİS OLGUSU
Tuğçe Akman1, Mehmet Gündüz2, Selin Küçükyurt Kaya2, Aysun Şentürk Yıkılmaz2,  
Sema Akıncı2, Şule Mine Bakanay Öztürk2, İmdat Dilek2

1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
Ankara

Giriş: Soğuk aglütinin hastalığı, karakteristik olarak eritrosit üzerindeki 
polisakkarit tipte antijenlere yönelik oluşan ve sıklıkla Ig M tipi antikorlar 
ile gelişir. Soğuk aglütininler enfeksiyonlara ikincil gelişebileceği gibi 
paraneoplastik hastalığa veya immün sisteme ait tek bir klonun neoplastik 
büyümesine ikincil de ortaya çıkabilir. Tanıda yüksek titrede soğuk aglü-
tininlerin varlığının gösterilmesi önemlidir. Komplemana yönelik yapılan 
coombs testi pozitiftir. Sistemik lupus eritematoziste (SLE) hemolitik 
anemi yaklaşık %10 oranında görülür ve genellikle sıcak antikorlar aracılı-
ğıyla ortaya çıkar. SLE’de soğuk antikor aracılı hemolitik anemi son derece 
nadir görülmektedir ve literatürde yalnızca birkaç olgu bildirilmiştir. Biz 
burada soğuk aglütinin otoimmün hemolitik anemi ile gelen ve altta 
yatan neden olarak SLE tanısı koyduğumuz olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Bilinen sistemik bir hastalığı olmayan 47 yaşında kadın hasta 
bayılma yakınması ile kardiyoloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın sis-
temik muayenesinde livedo retikülaris ve oral aft dışında bulgu sap-
tanmıyor. Hastanın başvurudaki laboratuar bulgularında Hb: 8.8 g/dl, 
total/ 4.5/4.2 mg/dl, direk Coombs Ig G ve kompleman ile (+), indirek 
Coombs(-) soğuk aglutinin(+) haptoglobulin:<0,275(0,32-1,97), üre:37 
mg/dl, kreatinin:1.4mg/dl olarak saptandı. Koagülasyon testleri normal-
di. 24 saatlik idrarda proteinüri 50 mg/gün olarak saptandı. 2 gün sonra 
bakılan tetkiklerinde Hb:6.8 g/dl’e düşürken, kreatinin:4,8 e yükseldi. 
Nefrolojiye danışılan hastaya bir kez diyaliz uygulandı. Hastaya otoimmün 
hemolitik anemi tanısıyla prednol 1 mg/kg başlandı. Tedavisinin 5. günün-
de Hb:12,5 g/dl’ye yükseldi ve böbrek fonksiyonları tamamen düzeldi. 
Altta yatan hastalığa yönelik istenmiş olan tetkiklerde anti-nükleer antikor 
(ANA) 4+ (granüler tarzda) ve anti-ds DNA + izlendi. C3 ve C4 normal olup 
Ig G:1690 (500-1600), kriyoglobulin, c-ANCA, p-ANCA, hepatit markerları 
negatif saptandı. Bu sonuçlarla hastada SLE’e sekonder soğuk otoimmün 
hemolitik anemi ve böbrek tutulumu düşünüldü. Genel durumu düzelen 
hasta takip ve tedavisinin devamı için romatoloji polikliniğine yönlendiri-
lerek taburcu edildi.

Sonuç: SLE’de soğuk aglütinin hastalığı çok nadir görülmektedir. Çoğu 
araştırma eski ve öneriler esas olarak yazarların kendi görüşlerine dayanı-
yor. Ciddi otoimmun hemolitik anemiye odaklanmadılar ve farklı tedavile-
rin sonuç üzerindeki etkisini değerlendirmediler. Tedavide steroid, diğer 
immunsüpresif tedaviler, danazol, intravenöz immunglobulin kullanılabi-
lir. Tedaviye dirençli vakalarda splenektomi düşünülebilir. Rituksimab, SLE 
ile ilişkili otoimmun hemolitik anemide ve SLE’nin diğer tutulumlarını da 
tedavi ettiği için günümüzde yaygın kullanılan tedavi haline gelmiştir. Biz 
hastamıza birinci basamak tedavide oral kortikosteroid başladık ve tam 
yanıt aldık. Biz bu olgu ile soğuk aglütinin hemolitik anemili hastalarda 
etyolojide SLE’nin de akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Soğuk aglütinin hemolitik anemi, Sistemik Lupus Eritematozis, 
Steroid

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-166 Referans Numarası: 93

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE PREZENTE OLAN İZOLE 
TROMBOSİTOZLU KRONİK MYELOİD LÖSEMİ:  
OLGU SUNUMU
Salih Cırık1, Melda Cömert Özkan2, Emin Kaya2, İrfan Kuku2, Mehmet Ali Erkurt2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğindeki miye-
loid hücrelerin klonal proliferasyonu ile seyreden myeloproliferatif bir 
neoplazidir ve genellikle halsizlik, yorgunluk ve splenomegali ile ilişkili 
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sendromu, kemoterapiyle induklenmiş el ayak hastalığı,transfüzyona ikin-
cil graft versus host hastalığı, Kawasaki hastalığı, büllöz ilaç erupsiyonu, 
Steven Johnson’s sendromu öntanılarıyla cilt biyopsisi yapıldı. Eşlik eden 
nötropeni, M protein olmadan hipogamaglobulinemi, hipoalbuminemi 
ve inotrop desteği gerektiren hipotansiyonları olan hastada hemodiyaliz 
tedavisine devam edilirken agresif sıvı ve albumin ihtiyaçları oldu. Cilt 
biyopsisinde minimal yüzeyel hiperkeratoz,epitelde belirgin spongiozis, 
bazal vakuoler dejenerasyon bulguları yanında kapiller kaçak sendromuy-
la uyumlu olarak yüzeyel dermiste belirgin ödem ve inflamasyon bulgusu 
olmadan ekstravaze olmuş kırmızı kan hücreleri izlendi. Hasta ağır sepsis 
sonucu kaybedildi.

Sonuç: Klofarabin bir antimetabolit kemoterapi ilacıdır. Sık görülen yan 
etkileri lökopeni, anemi, lenfopeni,enfeksiyon, trombositopeni, karaciğer 
enzimlerinde artış, bulantı, kusma, nötropeni, nötropenik ateş, ateş, kaşın-
tı ve döküntü şeklindedir.

Klofarabin tedavisi sonrası atipik ve tedaviye yanıtsız cilt lezyonlarına eşlik 
eden hemokonsantrasyon ve hipalbuminemi varlığında kapiller kaçak 
sendromu akılda tutulmalı ve tedavi geciktirilmeden başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Klofarabin, kapiller kaçak sendromu,hemokonsantrasyon

Tablo 1. Kemoterapilere yanıt ve nüks süreleri
3+7 IDARUBİSİN+SİTARABİN 25.GÜN REMİSYON 88.GÜN NÜKS

FLAG-IDA 27.GÜN REMİSYON 36.GÜN NÜKS

EMA DEĞERLENDİRİLEMEDİ DEĞERLENDİRİLEMEDİ
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P-169 Referans Numarası: 315

PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASINDA 
RİTUKSİMAB-METOTREKSAT TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Esra Sarıbacak Can1, Gürsel Güneş1, Murat Albayrak1, Ümit Yavuz Malkan1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Primer santral sinir sistemi lenfoma (PMSSL), yeni teşhis edilmiş 
primer santral sinir sistemi(CNS) tümörlerinin yaklaşık %4’ünü oluşturur-
ken, yaşa göre düzeltilmiş sıklık oranı yılda bir milyon kişiden dört kişidir.
PMSSL morbidite ve mortalitesi yüksek olan bir lenfoma tutulumudur. 
Sistemik lenfomanın tedavisinde yararlı olan standart kombine kemote-
rapi rejimleri (siklofosfomid,doksorubicin,vinkristin ve prednison [CHOP]) 
PMSSL tedavisinde etkisiz veya toksiktir ve bu nedenle kullanılmamalıdır. 
Yüksek dozlu metotreksat (MTX)-bazlı kemoterapi PMSSL’nin başlangıç 

vererek komplikasyonsuz düzelen hastanın takip ve tedavisi kliniğimizde 
devam etmektedir.

Tartışma: Kemoterapi ilaçlarının farmakokinetik farklılık göstermesi, eşlik 
eden komorbit hastalıklar ve performans durumları yaşlı kanser hastala-
rında kemoterapi ilaçlarını uygulamada karşımıza çıkan başlıca sorunlar-
dır. Ancak hematolojik malignitelerin görüldüğü yaş ortalamalarını göze 
alırsak bu sorunlarla sık sık karşılaşacak olmamız bir gerçektir. Bu noktada 
yaşlı hastalara tedavi öncesi kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapmak 
ve performans durumlarına göre doz modifikasyonu yapılarak uygun 
kemoterapiyi seçmek hastalığı yönetmek açısından oldukca önemlidir. 
Literatüre bakıldığında yaşlı hastalarda mini RCHOP ile elde edilen sağ 
kalım oranları anlamlı olarak tam doz tedaviden düşük olsa da beklenen 
yaşam süreleri göz önüne alındığında bu önemini kaybetmektedir. Yaşlı 
hastalardaki tedavi amacı yaşam süresini artırmaktan ziyade öncelikle 
hayat kalitesi ve semptom palyasyonu olmalıdır. Bunun yanında uygun 
doz modifikasyonu ile yaşdan bağımsız olarak gereken tedavinin veril-
mesi açısından ve literatüre bakıldığında 100 yaş üzerinde olgu sayısına 
nadir rastlandığından dolayı olgumuzun güzel bir örnek teşkil ettiğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, lenfoma

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-168 Referans Numarası: 149

KLOFARABİNE BAĞLI KAPİLLER KAÇAK SENDROMU:  
NADİR BİR OLGU SUNUMU
Meral Uluköylü Mengüç1, Çağla Çubuklu2, Pınar Tarkun1, Özgür Mehtap1,  
Elif Birtaş Ateşoğlu1, Ayfer Gedük1, Abdullah Hacıhanefioğlu1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Kapiller kaçak sendromu plazmanın komşu dokulara tekrarlayan 
ataklar halinde kapiller sızıntısı ve hipotansiyonla karakterize nadir, edin-
sel bir bozukluktur. Tedavisiz kaldığında ölümcül sonlanabilir. Genellikle 
erişkinlerde görülür ve çocuklarda daha nadirdir. Klinik tablo tipik olarak 
değişen şiddette hipovolemik şok atakları, hemokonsantrasyonun eşlik 
ettiği albuminurisiz hipoalbuminemiyle birlikte görülen yaygın ödemle 
karakterizedir.

Klofarabin en sık olarak relaps refrakter akut lenfoblastik lösemide kulla-
nılan bir antimetabolit kemoterapi ilacıdır. Hipotansiyon, palmo-plantar 
eritrodisestezi (el ayak hastalığı), kızarıklık, şişme, plevral effüzyonlar az 
görülen yan etkiler arasında bildirilse de literatürde pediatrik bir olguda 
kapiler kaçak sendromuna yol açtığı da bildirilmiştir.

Bu olgu sunumunda klofarabin kemoterapisi sonrası kapiller kaçak 
sendromu gelişen relaps refrakter bir akut myeloid lösemi hastasını 
özetlemekteyiz.

Olgu: 67 yaş erkek hasta nötropeni ve trombositopeni şeklinde bisitopeni 
tablosuyla hematoloji polikliniğine başvurdu. İlk değerlendirme sonrası 
yapılan kemik iliği biyopsisinde grade3 retikulin lif artışı, granulositik 
olgun hücre artışı ve blast artışının olmadığı görüldü. Myeloproliferatif 
hastalık olarak değerlendirilen ve genetik testleri beklenen hastada 1 ay 
kadar sonra çevresel kanda blast artışının olduğu bir lökositoz tablosu 
gözlendi.Çevresel kan akım sitometrisinde %54,4 blast artışına eşlik 
eden %78,8 CD7, %78,8 CD13,%60, 4 CD34, %95,07 CD117, %38,7 MPO 
pozitifliği sonrası hastaya standart 3+7 Idarubisin-sitarabin kemoterapisi 
başlandı. Kemik iliği remisyonu sonrası 48. Günde hastaya pekiştirme 
amaçlı yüksek doz sitarabin başlandı. Taburculuk sonrası ikinci haftada 
çoğunluğu blastik hücrelerin izlendiği 186000 hücre/mm3 şeklinde bir 
lökositozla başvurdu. Çevresel kan akım sitometrisinde blast oranı %72,6 
olarak saptandı. Fludarabin, sitarabin, idarubicin (FLAG-IDA) kemoterapisi 
remisyonla sonuçlandı; pekiştirme tedavisi için kemik iliği toparlanma 
sürecindeyken hasta çevresel kan yaymasında bir kısmı dar sitoplazmalı 
monositoid blast artışı ile tekrar nüksetti. Etoposid, mitoksantron, sita-
rabin (EMA) kemoterapisi başlandı ve % hasta tekrar remisyona girdi. 
Tedavi seyri boyunca tekrarlayan transfüzyon desteği alan ve allojenik 
nakil hazırlıkları yapılan hasta kısa sürede tekrar nüksetti. Gerekli onamlar 
alınarak klofarabin ve sitarabin kemoterapisi başlandı. Tedavi bitiminde 
hemodiyaliz gerektiren böbrek yetmezliği ve eritemli plaklar şeklinde 
döküntüleri başladı. Topikal tedavilere yanıtsızlık ve tüm vücutta des-
kuamasyonla kötüleşen cilt bulguları nedeniyle hastaya kapiller kaçak 
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P-170 Referans Numarası: 337

MÜKERRER NÜKS SONRASI SAĞKALIMLI ANAPLASTİK 
BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA TEDAVİSİNDE BRENTUXİMAB 
KULLANIMI UZUN SÜRELİSONUÇLARI
Sema Büyükkapu Bay1, Ömer Görgün1, Rejin Kebudi1, Öner Doğan1

1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı

Giriş: Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL), çocukluk çağı non-
Hodgkin lenfomaların (NHL) %10-15’ini oluşturan nadir tümördür ve sağ 
kalım %65-75’dır.

ALCL da ilk tedavi sonrası nüks oranları %25-35’dir ve tedavisinde yük-
sek doz kemoterapi sonrası allojenik/otolog hematopoetik kök hücre 
nakli, vinblastin ve CD30 monoklonal antikor kullanımı gibi seçenekler 
bulunmaktadır.

ALCL tedavisi sonrası nüksde otolog kemik iliği nakli yapılan ve sonrasında 
mükerrer nüksleri olan, transplantasyon dışı tedaviler ile uzun süreli sağ 
kalım sağlanan 2 olgu sunulmuştur.

1. Olgu: 4 yaş kız, kasık fıtığı nedeni ile yapılan tetkiklerinde inguinal bulky 
lenf nodu saptanmış ve yapılan biopsi ile ALCL tanısı aldı. Düşük risk NHL-
BFM 90 protokolü ile tam yanıt sağlanan hastada tedavi bitimi 3. ayında 
servikal nüks gelişerek yüksek risk NHL BFM 90 protokolü uygulandı. Bu 
tedavi ile 2 yıllık remisyon sonrası inguinal bölgede ALCL’nın 2. nüksü 
gelişdi. Hasta ailesi tarafından tedaviye getirilmeyerek alternatif tedaviler 
verilmiş ve yakınmaları azalmış. 4 yıl sonra cilt lezyonları, genel durum 
bozukluğu ile getirildiğinde yaygın metastatik hastalık, 3. nüks ALCL 
tanısı ile oral VP16 başlandı. VP16 ile remisyon sonrası hastaya yüksek doz 
kemoterapi ve otolog kemik iliği nakli yapıldı. Nakil sonrası 1 yıl remisyon 
sağlanan ve cilt, akciğer, multipl lenf nodu tutulumu ile gelen hastaya 
4.nüks tedavisi haftalık vinblastin başlandı. Vinblastin ile parsiyel remisyon 
sağlanan hastanın tedavisinin 5. ayında vinblastine brentuximab eklendi 
ve tam yanıt sağlandı. Hastaya allojenik kemik iliği nakli planlandı, aile içi 
verici bulunamadı, aile dışı verici ile nakil kabul edilmediğinden yapıla-
madı. Brentuximab ve vinblastin ile remisyonda takibinin 40. ayında ve 
tanıdan itibaren de 12.5 yıldır izlenmektedir.

2. Olgu: 3.5 yaş kız, servikal lenfadenopati ile getirildi ve biyopsi sonucu 
ALCL olan hastaya evre IV, ALCL tanısı ile NHL-BFM 95 yüksek risk tedavi 
protokolü uygulandı. Tedavi bitiminden 3 ay sonra lokal nüks gelişen has-
tada VP 16 ve Ara-C tedavisi ile remisyon sağlandıktan sonra yüksek doz 
kemoterapi ve otolog kemik iliği nakli (OKİT) yapıldı. OKİT sonrası 5. ayda 
tekrar lokal nüks oldu ve IV tedavi, allojenik kemik iliği nakli yapılmasını 
istemeyen hasta yakınları nedeni ile tedavi 28 gün ara ile oral dexameta-
zon ve VP16 şeklinde uygulandı. Remisyonda 2.5 yıl tedavi sonrası lokal 
3. nüks olduğunda anti CD30 verilmesi planlandı fakat temin edilemedi-
ğinden vinblastin verildi. 2 yıl vinblastin ile tam remisyon sonrası 4. lokal 
nüks nedeni ile brentuximab başlandı. Tedavinin 19. ayında remisyonda ve 
tanıdan itibaren de 8 yıldır takibi devam etmektedir.

Sonuç: Diğer lenfomalardan farklı olarak ALCL’da nükslere rağmen anti 
CD 30, vinblastin veya kök hücre nakli gibi çeşitli konsalidasyon tedavileri 
ile uzun süreli hastalıklı veya hastalıksız sağ kalım elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anaplastik büyük hücreli lenfoma, çocuk, nüks

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-171 Referans Numarası: 513

ALLOGENEİK PERİFERİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE 
DONÖRÜNDE GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: İNTRA 
ALVEOLAR KANAMA
Selda Kahraman1, Serkan Ocakçı1, Tolga Öz2, Erkan Şahin3, Seçkin Çağırgan1

1Medikalpark İzmir Hastanesi Hematoloji Kliniği-izmir 
2Medikalpark İzmir Hastanesi Göğüs Hastalığı Kliniği-izmir 
3Medikalpark İzmir Hastanesi Radyoloji-izmir

Allogeneik periferik hematopoietik kök hücre nakli, günümüzde birçok 
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu işlem, sağlıklı donörler üzerin-
de kısa ve uzun dönemde bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. 
Kısa dönemde GCS-F (granülosit uyaran faktör) kullanımına bağlı sıklıkla 

tedavisinin standart unsurudur. Çalışmamızda, MTX-Rituksimab verilen 
PMSSL olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: 2 ay önce baş dönmesi şikayeti olan hastanın yaklaşık 
bir ay önce bayılma şikayeti olması nedeniyle acil servise başvurdu. 
Beyin tomografisinde sağ pariyetal lob medial bölümde falks serebri sağ 
bölümde komşuluğunda 32x22 mm boyutlu hava dansitesi içeren ve sol 
frontal lob bazal kesimde 30x23 mm boyutlu hafif hiperdens görünümde 
ödemin eşlik ettiği kitlesel lezyonlar izlendi. BT’de, lateral ventrikül sol 
frontal hornu ve sağ oksipital hornu basılıdır şeklinde raporlandı (Şekil 
1) ve beyin cerrahi tarafından yapılan stereotaksik biyopside “CD20: (+), 
Bcl-6: (+), MUM 1: (+), CD3:(-), Ki67 proliferasyon indeksi yaklaşık %90 
civarında, Diffüz Büyük B hücreli lenfoma, germinal merkez dışı fenotip” 
olarak rapor edildi. Evrelemek için yapılan PET BT’de sol frontal lob anteri-
orda paramedial lokalizasyonda yoğun metabolizma artışı (SUVmax: 23,2) 
sağ lateral ventrikül posteriorunda parietal ve temporal loblar düzeyinde 
lineer tarzda fokal odaklar şeklinde düzensiz sınırlı patolojik 18F-FDG 
tutulumu olarak raporlandı. Hastanın yapılan HIV testi negatifti. Yapılan 
tetkikler sonucunda hastaya primer santral sinir sistemi lenfoma tanısı 
konuldu. Hastanın kliniğimize kabulünde bilinci kapalı idi ve kooperasyon 
kurulamıyordu. Hasta sadece ağrılı uyarana cevap ediyordu. Hastanın 72 
yaşında olması ECOG 3 olarak değerlendirilmesi koroner arter hastalığı 
tanısı olması nedeniyle R-MPV (Rituximab 500mg/m2, Metotrexate 3.5 
g/m2, Lökovorin, Prokarbazin, Vinkristin) rejimi modifiye edilerek sadece 
Methotreksat-Rituksimab verilmesine karar verildi. 1 kür R-Mtx alan has-
tamızın tedavi sonrasında bilinç açıldı, ECOG 2 olarak iyileşme görüldü. 
Hastanın kemoterapi sırasında sadece febril nötropeni gelişti ve ampirik 
antibiyotik tedavisi ile iyileşme sağlandı.

Tartışma: Yüksek dozlu sistemik MTX içeren kemoterapi rejimleri, tek başı-
na radyasyon veya MTX içermeyen rejimlerle karşılaştırıldığında PMSSL 
karşısında daha etkindir. MTX-bazlı rejimlere rituximab’ın eklenmesi ilave 
yarar sağlayabilir ve hastalar tarafından iyi şekilde tolere edilir. Birçok 
çalışmada, sistemik olarak tek ajan veya diğer ajanlarla kombine şekilde 
verilen MTX’nin etkinliği ortaya konulmuştur. Tek başına yüksek dozlu 
MTX veya diğer ajanlarla kombine şekilde tedavi edilen hastaların %30’ı ile 
%60’ında tam yanıt görülmüştür. Hastalığın nüks ettiği hastalarda yapılan 
retrospektif seriler ile tek-kollu prospektif çalışmalar, santral sinir sistemi 
penetrasyonuyla ilgili endişelere rağmen rituximab’ın PMSSL’de etkinliğini 
ortaya koymuştur. Bunun yanısıra, PMSSL teşhisi konulan hastalarda yapı-
lan retrospektif çalışmaların bazılarında MTX-bazlı rejimlere rituximab’ın 
eklenmesinin iyi tolere edildiği ve rituximab içermeyen rejimlerle kıyaslan-
dığında sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir. Genel koşullarının kötü olması 
nedeniyle hastamıza MTX-R kombinasyonunun verilmesine karar veril-
miştir. Sonuç olarak, santral sinir sistemi bariyeri kemoterapi ilaçlarının 
etkilerini sınırlayarak tümörler için doğal bir bariyer görevi görmektedir. 
Bu nedenle ilaç seçiminde ve dozda sorunlar yaşanmaktadır. Hastamızın 
yaşı ve komorbid durumlarını göz önüne aldığımızda mevcut protokolde 
yapılan modifikasyon ile hastanın kliniğinde belirgin ilerleme saptandı ve 
mortalite veya morbiditeye neden olacak yan etki izlenmedi.
Anahtar Kelimeler: primer santral sinir sistemi lenfoması, rituksimab, metotreksat
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-172 Referans Numarası: 334

BİLATERAL ŞİLOTORAKS, B SEMPTOMLARI VE 
DİSPROTEİNEMİ: BİR ANJİOİMMÜNOBLASTİK  
T HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Birgül Öneç1, Gülşah Altuntaş2, Kürşad Öneç3, Mertay Boran4, Şehmus Ertop5, Özge Yalıcı2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı. 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı. 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı. 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. 
5Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı.

Giriş: Anjioimmünoblastik T hücreli lenfoma (AİTL); T hücreli lenfomaların 
%18,5’unu, tüm lenfomaların %1’den azını oluşturur. Plevral effüzyon has-
taların %37’sinde görülebilmekle birlikte, şilotoraks bugüne kadar yalnız 
2 vakada bildirilmiş nadir bir durumdur. Burada masif bilateral şilotoraks 
ilişkili semptomlar ile başvuran, şiddetli kilo kaybı, ateş ve gece terlemeleri 
ile araştırıldığında AİTL tanısı konulan vakayı sunuyoruz.

Vaka Sunumu: Ellisekiz yaşında erkek hasta, 3 aydır giderek artan halsiz-
lik, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık şikâyetlerine eklenen nefes darlığı 
nedeniyle göğüs hastalıkları kliniğine başvuruyor. Fizik muayenesinde 
bilateral solunum seslerinde azalma olan hastanın, akciğer grafisinde sol 
akciğerde masif olmak üzere bilateral plevral efüzyon saptanması üzerine 
hastaya 1.5lt torasentez yapılıyor. Eksuda vasfında, turuncu renkli, bulanık 
görünümde olan mayi sitoloji ile lenfosittik plevrit olarak düşünülüyor. B 
semptomları nedeniyle ileri tetkikler için kliniğimizde araştırmaya devam 
edilen hastanın eşlik eden inguinal 1 cm lenfadenopatisi ve plak şeklinde 
deri lezyonları olduğu görüldü. Tekrar artmış olan plevral mayide hücre 
sayısı 1225/mm3 idi ve MNG boyamada yoğun, monomorfik özellikte len-
fositler, daha az oranda granülosit ve histiyositlerden oluşmaktaydı. Diğer 
tetkiklerinde normokrom normositer anemi (Hb:9,2mg/dl), sedimenats-
yon yüksekliği (112 mm/sa), hiperproteinemi ve hipoalbuminemi (Total 
protein:13,1mg/dl albümin:2.5 mg/dl), ekokardiyografide bası bulgusu 
oluşturmayan perikardiyal mayi saptandı. Serum immunfiksasyon elektro-
forezinde poliklonal gamopati saptandı. İnguinal lenf nodu eksizyonu ile 
AİTL tanısı konulan hastada, PET-CT’de baş ve boyun bölgesinde, medi-
astende, abdominopelvik bölgede, inguinal bölgedeki lenf nodlarında, 
kemik yapılarda artmış tutulum ve dalakta diffüz artmış metabolik aktivite 
saptandı ancak plevral mayilerde metabolik aktivite yoktu. Hasta evre 4 
kabul edildi. Hızla artan plevral sıvısı bilateral drenaja alınarak deksame-
tazon başlandı. Hastadan günlük toplam 2000-3000 cc bulanık, yoğun 
mayi drene edilmeye başlandı. Başlanan siklofosfomid, doksorubisin, 
vinkristin, prednizolon (CHOP) tedavisi ile ateş ve gece terlemesi ortadan 
kalkan hastanın mayi drenajında beklenen yeterli azalma olmadı ve talk 
ile plöredez yapıldı. Tekrar yapılan incelemelerde mayi trigliserit:464mEq/l 
olarak görüldü. Hastanın oral beslenmesi kesildiğinde 24 saat içinde mayi-
nin renginin berraklaştığı, trigliserit içeriğinin 60mEq/l’e düştüğü izlendi. 
Tekrar oral beslenmeye başladığında, tekrar şilöz görünüm ve özelliklere 
döndüğü görüldü. Bu bulgularla mediastinal kitlenin etkisi ile oluşmuş 
şilotoraks olarak kabul edildi.

Tartışma: Genellikle yaşlı hastalarda ileri evre hastalık olarak karşımıza 
çıkan AİTL, başvuru sırasında belirgin B semptomları, yaygın lenf nodu ve 
organomegaliler yanında hipergammaglobulinemi ve otoimmün bozuk-
luklarla da kendini gösterebilir. Sık görülen bulgular deri döküntüleri, 
eozinofili, asit, otoantikor ya da immün kompleks ilişkili durumlardır. 
Plevral effüzyon, bu sistemik manifestasyonlardan biri olarak hastaların 
%37’sinde bildirilmektedir. Genellikle karma hücrelerden oluşan, reaktif 
özellikte iken, literatürde malign hücrelerin oluşturduğu ya da eozinofilik 
effüzyonlar da bildirilmiştir. Şilotoraks ductus torasikusun bütünlüğünün 
bozulmasıyla ortaya çıkar ve literatürde yalnız 2 AİTL hastasında bildi-
rilmiştir. Şilotoraks çoğunlukla travmatik sebeplerle oluşmaktadır ancak 
nontravmatik etyolojiler içinde en sık görülen lenfomalardır. Hastanın oral 
alımı kesildiğinde effüzyonun renginin berraklaşması ve trigliserid oranla-
rının düşmesi, effüzyonun kaynağını aydınlatmada kullanılabilecek pratik 
bir yöntemdir. Plevral effüzyonların farklı sebeplerle de oluştuğu AİTL gibi 
hastalıklarda şilotoraks ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Non hodgkin lenfoma, anjioimmünoblastik T hücreli lenfoma, 
şilotoraks, plevral effüzyon

kemik ağrısı, miyalji, baş ağrısı, grip benzeri bulgular (%6-20) izlenirken 
daha nadir olarak hayatı tehdit eden dalak rüptürü, anafilaktoid reaksiyon, 
akut akciğer hasarı, ciddi pyojenik enfeksiyon, akut iritis gibi komplikas-
yonlar vaka takdimleri şeklinde bildirilmiştir.

Medikalpark İzmir Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesinde izlenen 
tam uyumlu kuzenine periferik allogeneik kök hücre dönörü olan kişide 
GCS-F kullanımı sırasında intraalveolar kanama gelişen vaka takdim 
edilecektir.

22 yaşında erkek; yüksek riskli ALL olan ve allogeneik periferik hemato-
poietik kök hücre nakli yapılması planlanan hastamızın kuzeni HLA tam 
uyumlu (10/10)saptandı. Donörün yapılan ilk fizik bakı, hemogram, biyo-
kimyasal parametreler, koagülasyon testleri, viral seroloji ve PA akciğer 
grafisi normal olarak değerlendiririldi. Donöre GCS-F 10 mikrogram/kg/
gün dozunda sc olarak başlandı. Üçüncü günde tekrarlayan hemoptizi 
atakları gelişti. Bakılan trombosit ve koagülasyon testleri normaldi. Yüksek 
rezolüsyonlu akciğer tomografisinde(HRCT) her iki akciğerde diffüz tüm 
loblarda dağılmış ince en büyüğü 6 mm yi aşmayan nodüler opasiteler 
izlendi.(resim 1-2) İntra alveolar kanama olarak değerlendirildi. GCS-F kul-
lanımı ve donasyon işlemi sonlandırıldı. Donöre metil prednizolon 1 mg/
kg/gün ve traneksamik asit infüzyonu başlandı. Takipte kanama tekrarla-
madı. Metil prednizolon kullanımı azaltılarak 2 haftada kesildi. 2 ay sonra 
bakılan HRCT normal olarak saptandı. Donörün 10 aylık izleminde de bir 
komplikasyon gelişmedi.

Sonuç olarak; allogeneik periferik hematopoietik kök hücre nakli donörleri 
GCS-F kullanımı sırasında yakın takip edilmeli, intraalveolar kanama nadir 
de olsa gelişebilecek bir komplikasyon olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: periferik kök hücre donörü, GCS-F kullanımı, intra alveolar 
kanama
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 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-174 Referans Numarası: 379

TÜM VÜCUT IŞINLAMASI: İLK DENEYİMLER
Deniz Çelik1, Şefik İğdem1, Gül Alço2, Mutlu Arat3, Emine Tülay Özçelik3, Tülay Ercan2,  
Sait Okkan2

1İstanbul Bilim Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı, İstanbul 
2Florence Nightingale Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul 
3Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, İstanbul

Amaç: Tüm vücut ışınlaması (TVI) kemik iliği naklinde (KİN) etkin ve güve-
nilir bir hazırlık rejimidir. Özellikle busulfanın kullanılmaya başlanması ile 
çoğu merkez altyapı zorunluluğu nedeniyle TVI’dan uzaklaşmıştır. Bu ret-
rospektif çalışmada kliniğimizde 2016 yılında başlanan TVI protokolünün 
erken sonuçları irdelenmiştir.

Yöntem-gereç: 2016 yılında kliniğimizde KİN öncesi ortanca yaşı 38 (17-
67) olan 17’si erkek 6’sı kadın toplam 23 olguya TVI yapılmıştır. Yirmi olgu 
akut lösemi (ALL:13, AML: 7) geri kalan 3 olgu ise Hodgkin dışı lenfoma 
tanılıdır. TVI için özel olarak üretilen masaya supine pozisyonda dizler 
kırılarak yatırılan olgular 6MV X-ışını ile iki lateral alandan tedavi edilmiştir. 
Tedaviden önce olguların anatomik ölçüleri alınmış ve hem anatomik 
ölçülerin doğrulanması hem de doz hesaplamasının yapılabilmesi için 
tedavi pozisyonunda bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmiştir. Tüm olgulara 
3 gün 6 fraksiyonda, fraksiyon başına 2 Gy olacak şekilde toplamda 12Gy 
uygulanmış ve normalizasyon noktası olarak umbilicus belirlenmiştir. 
Fraksiyon başına verilecek MU değeri üç farklı şekilde elde edilmiştir; 
birincisi BT görüntüsü üzerinden yapılan plandaki MU hesaplama değeri, 
ikincisi ölçülen doz değerine göre MU hesabı ve üçüncüsü ise el hesabı. 
Akciğerin bulunduğu lateral DRR(digitally reconstructed radiograph) 
görüntüsü üzerinden akciğer koruması belirlenerek olguya özel koruma 
bloğu kesilmiştir. Olguların ilk gün tedavilerinde in-vivo dozimetri yapı-
larak dozun homojenitesi kontrol edilmektedir. AAPM 17 nolu raporunda 
doz farklılığının %10 aralığında kalması tavsiye edilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda baş, boyun, diz ve ayak bileği için farklı boyutlarda hazırla-
nan pirinç torbaları kullanılmıştır.

Bulgular: Tablo 1’de baş, boyun, pelvis ve ayak bileği için yapılan dozi-
metrik ölçümlerinin tolerans seviyeleri içerisinde olduğu görülmekte-
dir. Akciğer için doku heterojenite düzeltilmesi yapıldıktan sonra doz 
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P-173 Referans Numarası: 236

SERVİKS VE UTERUSUN PRİMER DİFFÜZ BÜYÜK 
B HÜCRELİ LENFOMASI
Sinan Demircioğlu1, Özlen Bektaş1, Buğra Kaya2, Fahriye Kılınç3, Ayşegül Üner4,  
Seda Yılmaz1, Özcan Çeneli1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Bilim Dalı 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı

Giriş: Non Hodgkin lenfoma (NHL), genellikle lenf nodlarından veya dalak, 
kemik iliği gibi diğer lenfoid dokulardan kaynaklanır. Bununla birlikte, has-
taların yaklaşık üçte birinde extranodal bölgeyi etkiler. Ekstranodal NHL 
sıklıkla gastrointestinal bölgede ve santral sinir sisteminde görülür ancak 
bazen adrenal bez, meme, tiroid, kemik, prostat, kadın genital sistemi gibi 
diğer bölgelerde de ortaya çıkabilir. Kadın genital sisteminin lenfoması 
oldukça nadirdir, tüm ekstranodal NHL’lerin %0.2 – 1.1’ni oluşturur. Over, 
korpus uteri, serviks, vajina ve vulvadan kaynaklanabilir, bunların içinde 
en sık overde görülür.

Olgu: Yetmiş dört yaşında kadın, 3 aydır olan kilo kaybı ve karın ağrısı 
şikayeti ile başvurdu. Batın ultrasonografisinde uterustan sınırları net ayırt 
edilemeyen yaklaşık 80x70 mm çapında solid kitle, douglasta 45x55 mm 
çapında solid kitle ve paraaortakaval ve portal hilus düzeyinde çok mik-
tarda lenfadenopati izlendi. Abdomen MR’da servikste 8x8x9 cm boyutlu, 
mesane duvarına ve rektuma invazyon gösteren kitlesel lezyon, endo-
metrial kaviteyi dolduran derin myometrial invazyonu bulunan düzensiz 
sınırlı, servikal maligniteden ayrı izlenen kitlesel lezyon, bilateral ana iliak 
ve internal iliak zincirde, sol paraaortik alanda patolojik konglomere len-
fadonopatiler, bilateral sağda daha belirgin böbrek pelvikaliksiyel sistemi 
ve üreterde dilatasyon saptandı. Serviksteki kitleden biyopsi yapıldı. CD20, 
bcl-2, bcl-6 ve MUM-1 yaygın, c-myc ile fokal pozitif, CD10 ile negatif 
boyanma izlendi, Ki67 indeksi >%90 saptandı. Germinal merkez dışı diffüz 
büyük B hücreli lenfoma olarak değerlendirildi. Genel durum bozukluğu 
ile başvuran hastanın konfüzyonu mevcuttu. Postrenal akut böbrek yet-
mezliği ve hiperkalsemi saptandı. İdrar sondası takıldı, bir kez hemodializ 
yapıldı. Hidrasyon ve hemodializ sonrası kalsiyumu düzeldi. PET/CT çekil-
di. Paraaortik, aortakaval, parakaval, bilateral parailiak, bilateral inguinal 
konglomere lenf nodları (SUVmax: 5-30), pelviste gross kitle (SUVmax: 27) 
izlendi(Resim1-2). Kemik iliği biyopsisinde lenfoma infiltrasyonu saptan-
madı. Evre 2E, IPI:4 (yüksek) DBBHL tanısı ile R-CHOP kemoterapisi verildi. 
Kemoterapi sonrası böbrek yetmezliği ve hiperkalsemisi düzeldi.

Tartışma:Primer serviks NHL tanısı, nadir olmasından ve kliniği skuamöz 
hücreli karsinomu taklit ettiğinden dolayı zordur. Gerçekte, çoğu zaman 
bu tümörlerin tanısı klinik olarak şüphe edilmemekte ve yalnızca biyopsi 
sonrası belirlenmektedir [5].Ayrıca, bu tür tümör servikal smear ile nadiren 
teşhis edilir, çünkü servikal stromada bulunur ve skuamoz epitel genellikle 
etkilenmez.

Bu olguda olduğu gibi, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) en sık 
görülen kadın genital sistemi NHL alt tipidir. Bunu foliküler lenfoma izler. B 
hücreli lenfoblastik lenfoma, marjinal zone lenfoma, intravasküler DBBHL 
gibi diğer B hücre kaynaklı lenfoma çeşitleri de literatürde bildirilmiştir.

Anormal uterin kanama en yaygın görülen semptom olmasına rağmen, 
vajinal akıntı, pelvik ağrı ve postkoital kanama gibi diğer jinekolojik semp-
tomlar tanımlanmıştır. Bizim vakamız kilo kaybı, karın ağrısı ve postrenal 
akut böbrek yetmezliği ile başvurdu.

Halen primer kadın genital sistem lenfoması tedavisi için klinik randomize 
çalışma veya spesifik tedavi klavuzu bulunmamaktadır. R-CHOP gibi agre-
sif veya ileri NHL için kullanılan standart kemoterapi rejimleri genellikle 
uygulanır. Radyoterapi, tümörün histolojik alt tipi, boyutu ve hastayla ilgili 
faktörlere bağlı olarak kullanılabilir. Nadir görülmesi sebebiyle, sağ kalım 
hakkında yeterli veri yoktur.

Serviks ve uterusun primer lenfoması nadir görülmektedir. Klinik ve 
görüntüleme yöntemleri ile lenfoma tanısı öngörülememektedir. Tanı 
ancak patoloji ile konulabilmektedir. Serviks ve uterusun diğer kanserleri 
ile tedavisi tamamen farklı olduğu için nadirde olsa bu organlarda lenfo-
ma görülebileceği akılda tutulmalıdır
Anahtar Kelimeler: Serviks, Uterus, Diffüz büyük B hücreli lenfoma
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P-176 Referans Numarası: 50

HODGKİN LENFOMA İLİŞKİLİ VANISHING BILE DUCT 
SENDROMU
İbrahim Bekir Boz1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Hakkı Onur Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Lenfoma ilişkili kolestaz patofizyolojik olarak; intrahepatik lenfoma 
tutulumuna, ekstrahepatik yollara bası yapan bir lenf noduna, eşlik eden 
viral hepatite, kullanılan ilaçlara ve önceden var olan bir hastalığın alevlen-
mesine bağlı olabilir. Laboratuar ve radyoloji ile tanı konulamayan durum-
larda hodgkin lenfoma ilişkili idiyopatik kolestaz veya vanishing bile duct 
sendromu(VBDS) akla gelmelidir. VBDS sebepleri arasında enfeksiyöz 
hastalıklar, otoimmün patolojiler ve toksik ajanlar gibi durumlar sayılabilir. 
Karaciğer biyopsisi her iki hastalığın kesin tanısı ve birbirinden ayırımında 
faydalı olmaktadır. VBDS ve idiyopatik kolestaz tanıları hodgkin lenfoma 
tanısı ile eş zamanlı veya hastalığın seyri sırasında konulabilmektedir. Çok 
nadir de olsa kolestaz ile tetkik edilirken duktopeni saptanıp klinik takip-
lerinde hodgkin lenfoma tanısı konulan vakalar bildirilmiştir.

Olgu: 57 yaşında erkek hasta tarafımıza 1 haftadır olan bulantı, kusma, 
sarılık ve kaşıntı şikayeti ile başvurdu. 20 yıldır günde 1 şişeye yakın 
şarap kullanımı olan hastanın özgeçmişinde ek özellik yoktu. Yapılan fizik 
muayenesinde boyunda ve aksiler bölgede çok sayıda lenfadenopati ile 
uyumlu hareketli ve ağrısız kitle mevcuttu. Yapılan batın görüntülemele-
rinde hepatosplenomegali dışında organ patolojisi izlenmemekle beraber 
çok sayıda atipik lenf nodu tespit edildi. Yüzeyel doku USG ile aksiller lenf 
nodu tespit edilen hastadan eksizyonel biyopsi yapıldı, nodüler sklerozan 
hodgkin lenfoma(evre 3B) tanısı konuldu. KCFT ve kolestaz enzimleri yük-
sek olan hastada çalışılan hepatit serolojisinde aktif hepatit lehine bulgu 
saptanmadı, ANA-AMA-ASMA-LKMI negatif saptandı. Hastanın bilirubin 
artışı safra yollarına bası yapan lenf nodu kaynaklı olabileceği düşünülüp 
kemoterapi planlandı. ALT 240 u/l, AST 259 u/l, total bilirubin 27 mg/
dl, direkt bilirubin 23 mg/dl olması sebebiyle ABVD protokolü yerine 
ICE(ifosfamid-karboplatin-etoposid) kemoterapi(%50 doz azaltılmış) pro-
tokolü uygulandı. 3 kurs kemoterapi sonrası ALP ve bilirubin değerlerinde 
yükseklik devam eden hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı; hodgkin lenfo-
ma infiltrasyonu saptanmadı fakat duktal proliferasyon ile giden dukto-
peni bulguları saptanması üzerine hodgkin lenfoma ilişkili vanishing bile 
duct sendromu olarak değerlendirildi. 4 kurs ICE kemoterapi protokolü 
sonrası PET-CT ile yeniden değerlendirilen ve hastalıkta progresyon tespit 
edilen hastaya brentixumab tedavisi başlandı. Hastamızın tedavisi halen 
devam etmektedir.

Tartışma ve sonuç: Hodgkin lenfoma ve kolestaz birlikteliği uzun yıllar-
dan beri tartışılan bir durumdur. Klinik ve laboratuar ile diğer patolojiler 
ekarte edildikten sonra VBDS ve idiyopatik kolestaz tanıda akla gelmelidir. 
VBDS ve idiyopatik kolestaz her ne kadar prezantasyonları benzer olsa 
da prognoz açısından farklılık göstermektedirler. Erken evre lenfoma ve 
idiyopatik kolestaz birlikteliği iyi prognoz olarak değerlendirilirken geç 
evre ve VBDS ayrı ayrı kötü prognoz olarak değerlendirilmektedir. Hodgkin 
lenfoma ilişkili idiyopatik kolestaz lenfoma tedavisi ile beraber gerilemek-
teyken, Hodgkin lenfoma ilişkili VBDS kötü prognozludur ve tedaviye yanıt 
güçtür. Karaciğer toksisitesi riski yüksek olduğu ve kolestaz tablosu olması 
sebebiyle tedavide kullanılabilecek kemoterapi rejimleri kısıtlıdır. Bununla 
beraber nodal hastalıkta tek başına radyasyon tedavisi ile lenfoma tedavisi 
mümkün olup bu vakalarda kolestaz tablosunda gerileme bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hodgkin lenfoma kolestaz vanishing bile duct

hesaplaması yapılmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi olguların akciğer 
ortanca doz değeri 8,52 Gy (7.99 - 9.50 Gy) olarak tolerans seviyesinin 
altında tespit edilmiştir. Tablo 2’de AHKHN hazırlık rejimi ve engrafman 
kinetikleri, toksisite paylaşılmıştır.

Sonuç: 2016 yılında kliniğimizde tedavi etmeye başladığımız olgu-
ların dozimetrik ölçümlerinin tolerans seviyeleri içerisinde olduğu ve 
etkin miyeloablasyon sağlandığı ve engrafman yetmezliği izlenmediği 
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tüm vücut ışınlaması, Kemik iliği nakli
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ALLOGENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI 
GELİŞEN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOANSEFELOPATİ
Selda Kahraman1, Serkan Ocakçı1, Gülfem Terek Ece2, Seçkin Çağırgan1

1Medikalpark İzmir Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir 
2Medikalpark İzmir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji, İzmir

Progresif multifokal lökoansefelopati(PML), genelde immunsupresif has-
talarda gelişen Polyomavirüs JC virüsün neden olduğu SSS’nin hızlı 
progresif ilerleyen demiyelinizan bir hastalığıdır. JCV polyomavirüs aile-
sindendir ve klinik semptom oluşturmadan çocukluk döneminde insanlar 
enfekte olmaktadırlar. Ciddi immunsupresyon geliştiği AIDS, solid organ 
nakilleri yada kemik iliği nakilleri sonrası JC virüs reaktive olarak suabakut 
demiyelizan nörolojik hastalık olarak bilinen PML’ye yol açar.

Medikalpark İzmir Hastanesinde takip edilen yüksek risk AML olan hasta-
da allogeneik periferik hematopoietik kök hücre nakli sonrası PML gelişen 
vaka sunulacaktır.

41 yaşında bayan hasta; yüksek riskli AML olan hastaya (11q23 pozitif ) 
HLA 9/10 uyumlu donöründen allogeneik periferik hematopoietik kök 
hücre nakli yapılması planlandı. Nakil öncesi bakılan CMV IgM (-), IgG(+), 
hepatit B, hepatit C, HIV ve EBV (-) saptandı. Hazırlık rejimi olarak miye-
loablatif dozda busulfan-siklofosfamid tedavisi verildi. 11.106 CD34/kg 
ürün içeren ürün ile allogeneik periferik hematopoietik kök hücre nakli 
yapıldı. Graft-versus-host hastalığı (GVHD) profilaksisi için metotreksat ve 
siklosporin tedavisi verildi. Lökosit ve trombosit engraftmanı +13. günde 
gerçekleşti. Takipte hastada biyopsi ile dökümante cilt ve gastrointestinal 
GVHD’si gelişti. Metil prednisolon ve mikofenolat mofetil tedavisi başlandı. 
+100. günde bakılan kimerizm analizinde %100 donör kimerizmi saptan-
dı.Takipte hastada akut GVHD cilt ve GIS’i tutan kronik GVHD’ye ilerledi 
ve hastaya ekstrakorporal fotoferez tedavisi bir yıl boyunca yapıldı. +575. 
günden sonra hastada progresif olarak ilerleyen konfüzyon, dezoryan-
tasyon, sağ üst ekstremitede güçsüzlük, konuşmada bozulma yakınması 
gelişti.Generalize tonik klonik grand mal epileptik nöbet geçirdi. Çekilen 
kranial MR’ında her iki serebral hemisferde T1 ağırlıklı sekanslarda düşük 
T2 ağırlıklı sekanslarda yüksek sinyalli korpus kollusum arka bölümünüde 
tutan birleşme eğiliminde anlamlı kontrast tutmayan lezyonlar izlendi. 
(resim).Yapılan BOS analizinde direkt bakı, glukoz, protein konsantrasyo-
nu, hücre sayısı ve sitoloji normal saptandı. Yapılan BOS bakteri ve mantar 
kültüründe üreme olmadı. ARB, Toksoplazma immunoglobulin M, herpes 
simpleks virus DNA, CMV DNA PCR were negatif, BOS’da bakılan JC virüs 
PCR pozitif saptandı.Mikofenolat mofetil ve metil prednizolon tedavisi 
azaltılarak kesildi. İnsan immunglobulin 400 mg/kg/gün/5 gün, plazma-
ferez ve üç hafta gansiklovir IV tedavisi verildi. Hastanın genel durumu 
giderek kötüleşti. Afazi, kortikal körlük, sağ yanda hemipleji gelişti. Hasta 
naklin +691. günü, PML tanısı konduktan 96 gün sonra kaybedildi.

Sonuç olarak; PML allogeneik nakil sonrası yoğun immun supresif tedavi 
almak zorunda kalan hastalarda gelişebilecek ve tedavi seçenekleri çok 
sınırlı olan ölümcül bir hastalıktır. Hastalarda nörolojik bulgular yakından 
takip edilmeli ve BOS-PCR da JC virüs bakılmalıdır. Pozitif olması tanı koy-
dururken negatifliği hastalığı ekarte etttirmez. Altın tanı standardı beyin 
biyopsisinde JC virüs pozitifliği saptanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: progresif multifokal lökoansefelopati, allogeneik kök hücre 
nakli, immunsupreyon
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 � Erişkin Akut Lösemiler

P-178 Referans Numarası: 330

NADİR GÖRÜLEN MAST HÜCRELİ LÖSEMİLİ BİR OLGU
Tuğba Çetintepe1, Füsun Gediz1, Şerife Solmaz Medeni1, Emine Durak1, Celal Acar1,  
Yalçın Cengiz2, Nazan Özsan3, Oktay Bilgir1

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Mast hücreli lösemi (“MCL”), sistemik mastositozun nadir görülen 
bir alt tipidir ve dolaşan mast hücreleri ve buna bağlı agresif seyir ile 
karakterize bir hastalıktır. Hastalar genellikle karaciğer, kemik iliği ve diğer 
organları ilgilendiren fonksiyon bozukluğu ile karşımıza gelir. Kemik iliği 
yaymalarında mast hücre sayısı %20 nin üzerine çıkar ve diffüz bir infilt-
rasyon göze çarpar. Bu yazıda nadir görülen bir mast hücreli olgu örneği 
ve yayma bulguları paylaşılmıştır.

Olgu: 71 yaş erkek hasta. Bilinen diabeti ve alzheimer tanıları olan hasta, 
30 yıl kadara ayakkabı imalatçılığı ile uğraşmış (kauçuk ve bali maruziyeti 
mevcut). Başvuru wbc:3600 neu:1800 Hb:9,4 gram PLT:95000 tespit edildi. 
Fizik muayenesinde özellik olmayan viral, serolojik ve immünolojik tetkile-
ri normal olan hastaya yapılan kemik iliği aspirasyonuyla myelodisplastik 
sendrom- refrakter anemi tanısı konularak takibe alındı. Hastanın eritrosit 
replasman ihtiyacı ayda birkez 2 ünite ile sınırlıydı. 4 ay sonra eritrosit ihti-
yacı artan hastaya eritropoetin (EPO) tedavisi haftada 3 kez 10,000 ünite 
olacak şekilde başlandı. EPO yanıtsız olması üzerine, EPO dozu artırılıp 
haftalık filgrastim tedavisi eklendi. Hastanın takiplerinde fizik muayenede 
karaciğer kot altı 2 cm, dalak kot altı 2 cm ele gelmesi nedeniyle tüm vücut 
tomografileri çekilerek, sitopenisi derinleşen hastaya kemik iliği aspiras-
yon işlemi tekrarlandı. Kemik iliği aspirasyonunda %20-%30 civarında ince 
granüler ve dağınık sitoplazması olan sinsityum yapmış hücreler görüldü, 
eozinofilik öncüllerde artış izlendi. Immunfenotiplemede CD25 ve CD 117 
pozitif, mast hücre triptaz pozitif tespit edilen hastanın kemik iliği biyopsi 
sonucu mast hücreli lösemi olarak tanı aldı. İstenilen c-kıt 816V mutasyo-
nu pozitif olan hastanın serum triptaz düzeyi gönderildi. Organomegalisi 
ve derin pansitopenisi olan hastaya tirozin kinaz inhibitörü olan midasto-
rin tedavisi planlandı. 

Tartışma: Nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle mast hücreli lösemi 
tanısı zor bir hastalıktır. Agresif seyirli olan bu olgularda başarılı bir tedavi 
elde etmek için çok merkezli ve kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Mast Hücreli Lösemi, tirozin kinaz inhibitörü, c-kıt 816V

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-177 Referans Numarası: 205

ORAK HÜCRELİ ANEMİ TAŞIYICISI VE LÖSEMİ 
BİRLİKTELİĞİNDE BEKLENMEYEN BULGU: DAKTİLİT
Serap Karaman1, Ayşe Özkan Karagenç1, Selime Aydoğdu1, Deniz Tuğcu1, Emine Çalışkan2, Zuhal 
Bayramoğlu2, Zeynep Karakaş1

1İ.ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2İ.ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Orak hücreli anemi (OHA), hemoliz, hayatı tehdit edebilen akut 
komplikasyonlar ve çeşitli organlarda kronik hasarlar ile sonuçlanabilen 
bir hemoglobinopatidir. Hastalarda en sık hastaneye başvuru nedeni 
akut damar tıkayıcı krizlerdir. Orak hücreli anemi taşıyıcılarında ise klinik 
genellikle normaldir ve bulgu gözlenmez. Burada orak hücreli anemi taşı-
yıcısı olduğu bilinen ve daktilit gelişen akut lösemili bir olgu sunulmuştur. 
Lösemik infiltrasyona bağlı derinleşen anemi, doku hipoksisine yol açarak 
oraklaşmaya neden olabileceği gibi, löseminin kendisinin de bu durumu 
tetiklemiş olabileceği düşünülmüştür. 

Olgu:Beş buçuk yaşında kız hasta, el ve ayak parmaklarında şişlik şika-
yeti ile acile başvurdu. Başvurusundan 2 gün önce sağ ayak birinci 
metatarsofalangial (MTP) ekleminde; 1 gün sonra da sağ el 4. ve 5. MKP 
eklemlerinde şişlik geliştiği, şişliğin giderek artıp, kızarıklık ve ağrının da 
eklendiği öğrenildi. Bir ay önce bisikletten düşme sonrası çekilen grafi 
ve MRI tetkiklerinde sağ distal fibulada kırık gözlenerek alçıya alındığı 
öğrenildi. O dönemde yapılan tetkiklerinde anemisi ve hafif nötropenisi 
olduğu görüldü, sedimantasyonu 25mm/saat idi. Öz ve soygeçmişinde 
annesi orak hücreli anemisi tanısı ile takipli iken, anneanne, dede, dayı ve 
teyzenin orak hücre anemisi olduğu, hastamıza da 6 aylıkken yapılan rutin 
tarama tetkiklerinde orak hücreli anemi taşıyıcısı tanısı konduğu öğrenildi 
(Hb S: %38 Hb F:%3.7). Fizik muayenede genel durumu orta, patolojik 
boyutta lenf bezi ve hepatosplenomegalisi yoktu. Sağ el 2., 3., 4. ve 5. MKF 
eklemleriyle sağ ayak 1. MTF eklemi şiş, ağrılı ve hiperemikti. Laboratuvar 
tetkiklerinde pansitopenisi mevcuttu. Sedimantasyon:130/saat, CRP:8 gr/
dl idi. Periferik yaymasında 4-5 adet immatür hücre dışında özellik yoktu, 
kemik iliği aspirasyonu ile akut lenfoblastik lösemi teşhisi konarak ALL 
BFM 2000 protokolü başlandı. Radyolojik olarak MRI’de medullar infark-
tlar gözlendi. Hastaya hidrasyon ile birlikte eritrosit transfüzyonu yapıldı. 
Bulgularının belirgin düzeldiği gözlendi. Takiplerinde sorun yaşanmayan 
hastanın Hb düzeyinin 10 gr/dl’de tutulmasına karar verildi. Hastanın izle-
mi devam etmekte olup, idame tedavisi almaktadır.

Tartışma: Orak hücreli anemi taşıyıcıları, klinik olarak normaldir. Ancak lite-
ratürde hipoksi, dehidratasyon, ekzersiz ve çok yüksek bölgelerde basınçlı 
uçaklarla yapılan yolculuk sonrası infarktlar gelişebileceği bildirilmiştir. 
Olgumuz lösemi teşhisinden önce klinik olarak normal olup, daktilit dahil 
hiçbir ağrılı kriz geçirmemişti. Taşıyıcılığı nedeniyle anemik olan hastada 
gelişen ağrılı krizin, löseminin kemik ve eklemlere olan etkilerinin yanında, 
kemik iliğinin lösemik hücrelerle dolması ile hemoglobin değerinin düşme-
ye devam etmesi sonucu hipoksiye bağlı geliştiği düşünülmüştür.

Sonuç: Orak hücreli anemi taşıyıcılarında eşlik eden hastalıklar, araya 
giren enfeksiyonlar gibi durumlarda aneminin belirginleşebileceği, nadir 
de olsa hipoksinin ağrılı krizleri tetikleyebileceği unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Orak hücreli anemi, taşıyıcı, lösemi, daktilit
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 � Erişkin Akut Lösemiler

P-179 Referans Numarası: 273

YAYGIN EKSTRAMEDÜLLER TUTULUM İLE SEYREDEN AKUT 
MİYELOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Nergiz Erkut1, Bircan Sönmez2, Ümit Çobanoğlu3, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Granülositik sarkom, WHO sınıflaması myeloid sarkom (MS), 1881 yılında 
Burn tarafından ekstramedüller alanda miyeloid seri immatür hücrele-
rinden oluşan kitlesel lezyon olarak tanımlanmıştır. Akut miyeloid löse-
mili (AML) hastaların %2‐8’inde görülebilir. Sıklıkla kemiklerde, periostta, 
yumuşak dokuda, lenf nodlarında ve ciltte izlenmektedir. Ancak çoklu 
organ tutulumu oldukca nadirdir. Bu olgu sunumunda nadir görülen 
meme, uterus, over, omentum, akciğer, plevra ve lenf nodları gibi farklı 
ekstramedüller organlarda myeloid sarkom ve sonrasında AML gelişen 
hasta tartışıldı.

Olgu: 28 yaşında kadın hasta, sol memede kitle nedeniyle başvurduğu 
genel cerrahi polikliniğinde yapılan meme manyetik rezonans görüntü-
lemede (MR) bilateral memelerde dağınık multiple büyüğü sol meme 
periareolar dışta, yüzeyel yerleşimli 2x3cm boyutunda, belirgin difüzyon 
kısıtlanması gösteren kitleler ve bilateral aksillada diffüz kortikal kalınlaş-
ma gösteren lenfadenopati’lar (LAP) tespit edilmesi üzerine hastaya sol 
memedeki 2x3cm’lik kitleden trucat biyopsi yapılmış. Biyopsi materya-
linden yapılan immünhistokimyasal çalışmada MPO(+), LCA(+), CD68(+), 
bcl-2(+), lizozim(+), CD34(+), CD163(-), CD3(-), CD20(-), CD10(-), MUM-1(-), 
bcl-6(-), CD138(-), pansitokeratin(-), ER(-), PR(-), e-kaderin (-), SMMAZ(-), 
c- erbB2(-), Ki-67 indeksi en yoğun bölgede %50 olarak saptanıyor ve MS 
tanısı konuluyor (Resim 1). Hastanın yapılan tetkiklerinde hemoglobin: 
12.8 g/dl, lökosit:2600/µL, trombosit: 209000/µL idi. Periferik yaymada %5 
blast, %30 monosit saptandı. Kemik iliği aspirasyon incelemesinde %55 
oranında akımsitometrik analizde CD13, 38 ve MPO pozitif olan miye-
loblast saptandı. Kemik iliği biopsi incelemesinde akut miyeloid lösemi 
infiltrasyonu içeren hiperselüler kemik iliği izlendi (Resim 2). Moleküler 
ve sitogenetik anomali izlenmedi. Batın-toraks bilgisayarlı tomografi 
değerlendirmesinde uterus fundusunda 20x13mm kitle lezyonu, büyü-
ğü sol overde 53x41mm boyutunda lezyonları, omentumda büyüğü 
33x10 mm boyutunda yumuşak dokular ve batında yaygın mayi izlendi. 
Toraks’da subkarinal alanda 15x11mm boyutunda LAP ve solda mini-
mal, sağda masif plevral effüzyon tespit edildi. Plevral effüzyon sitolojisi 
malign myeloid blastik hücre infiltrasyonu ile uyumlu idi. Takiben yapılan 
positron emission tomography-computed tomography (PET-CT)’de sol 
supraklavikuler alandan başlayarak anterior mediasten, bilateral internal 
mammarian alanda interkostal kaslarda ve diafragma anteriorunda, ayrıca 
parakardial, bilateral aksiller, mediastinal, batında omental ve mezenterik 
alanda izlenen lenf nodlarında tutulum. Bilateral memede hafif heterojen 
artmış FDG (fluorodeoxyglucose) tutulumu, sağ hemitoraksta plevral 
effuzyonda, batında perihepatik-rektouterin ve vezikouterin serbest sıvıda 
FDG tutulumu, ileal anslarda ödematöz görünüm ve yoğun FDG tutulu-
mu, iskelet sisteminde yer yer fokalleşen heterojen FDG tutulumu, Uterus 
anteriorunda izlenen hipodens lezyon alanında ve sol parailiak mesafe-
deki muhtemel LAP olarak değerlendirilen lezyon alanlarında heterojen 
artmış FDG tutulumları izlendi (Resim 3). 3+7(ARA-C+idarubicin) AML 
remisyon indüksiyon ve iki kür yüksek doz ara-C tedavisi ile kemik iliği 
tam remisyona giren hastanın kontrol değerlendirmesinde MS ilişkili 
kitleleri tamamen düzeldi. Yüksek relaps riski taşıyan hastaya tam uyum-
lu kardeşten allojenik kök hücre nakli yapıldı. Hasta halen remisyonda 
izlenmektedir. 

MS sıklıkla tek organa sınırlı olup çoklu organ tutulumu oldukça nadirdir. 
Meme tutulumu vakaların yaklaşık %8’ni oluşturmakta ve klinik bulguları 
spesifik değildir. Özellikle ilk meme tutulumu ile başvuran ve medüller 
hastalığa dair herhangi bir kanıt bulunmayan vakalarda tanı zor ola-
bilmektedir. Hastamızda gibi çoklu solid organ tutulumu ile seyreden 
vakalarda primer hastalığın tanısı doku tanısı sonrası olabildiğinden tanı 
ve tedavideki gecikme, MS’nin tutulu organlarda oluşturduğu komorbit 
hastalık nedeniyle prognozu etkileyebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, ektramedüller tutulum
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Biz burada ibrutinib ile tam yanıt alınan refrakter B hücreli lenfoma tanılı 
iki olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 18 yaşında kadın hasta mediastinal bölgedeki kitleden PMBHL 
(germinal merkez dışı fenotip) tanısı aldı. PET-CT de trakea anteriorunda 
6*5.5 cm boyutunda kitlede ve mediastende sternum posterior komşulu-
ğunda anterior mediastinal ve sol prevasküler alanı dolduran 7*10*11 cm 
kitlede patolojik artmış tutulum saptandı. Kemik iliği tutulumu yoktu. Evre 
IIB olarak değerlendirildi. Hastaya DA-R-EPOCH tedavisi başlandı. 3 kür 
tedavi ile kısmi yanıt elde edildi. Hastaya takibinde R-IGEV tedavisi verildi. 
2 kür sonrasında dirençli hastalık olarak değerlendirildi. Yüksek doz metot-
rexat (MTX), bendamustin ile de  İlerleyici hastalık olarak değerlendirilen 
hastaya OKHN yapıldı. Yanıt alınamadı. OKHN sonrası Boyun ve mediasten 
bölgesine 40 Gy RT ile kısmi yanıt alındı ve takibinde hastaya tam uyumlu 
kardeş vericisinden AKHN yapıldı. Nakil sonrası kitlesinde küçülme izlen-
medi. Hastanın vasküler yapılara bası semptomları devam etti. Bu nedenle 
hastaya erken dönemde DLI verildi. GVHD bulgusu izlenmedi. Hastaya 
ibrutinib tedavisi (1*560 mg) başlandı. 6 haftalık tedavi sonrasında kitlesi 
küçüldü ve vasküler yapılara bası semptomları kayboldu. PET-CT ile FDG 
tutulumu kayboldu, doğrulanmamış tam yanıt olarak değerlendirildi.

Olgu 2: 46 yaşında kadın hasta, mide endoskopik biyopsi sonucu DBBHL 
(germinal merkez dışı fenotip) tanısı alan hasta Evre IIIA olarak değerlen-
dirildi. 3 kür R-CHOP ile yanıt alınamayan hasta takibinde 2 kür R-ICE ile 
de kararlı hastalık olarak değerlendirildi. Yüksek doz MTX ve bendamustin 
kemoterapisi sonrası karın içinde 4*3 cm portal ven ve koledoğa bası 
yapan konglemere lenfadenopatileri izlendi. PTK ile drenaj sağlandı. Bu 
aşamada kemik iliği tutulumu da saptanması nedeniyle OKHN yapılamadı. 
Hastaya tam uyumlu kardeşinden AKHN planlandı. Nakil hazırlık aşama-
sında hastaya ibrutinib tedavisi verildi. 1 ay ibrutinib kullanımı ile nakil 
öncesi yapılan ultrasonografide kitlenin tamamen yok olduğu ve bası 
bulgularının kaybolduğu izlendi. Tam yanıt olarak değerlendirildi.

Tartışma: DBBHL ve PMBHL’lı hastalarda ibrutinibin etkinliğini incele-
yen çalışmalar devam etmektedir. Nüks veya refrakter DBBHL olan 80 
hasta içeren bir faz 1/2 klinik araştırmada ibrutinib, germinal merkez dışı 
hastaların%37’sinde (14/38), ancak germinal merkez benzeri hastaların 
yalnızca %5’inde (1/20) tam veya kısmi yanıt elde edilmiştir. Biz de iki B 
hücreli lenfomalı (germinal merkez dışı) hastamızda ibrutinib ile tam yanıt 
elde ettik. Relaps-refrakter B hücreli lenfomalı hastalarda ibrutuinib tek 
başına ya da diğer ajanlarla kombinasyonda kullanılarak iyi yanıtlar elde 
edilmesini sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: B hücreli lenfoma, Germinal merkez dışı, İbrutinib

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-182 Referans Numarası: 70

LENFOMA TANILI HASTALARDA GÖRÜLEN EREKTİL 
DİSFONKSİYONDA ESAS NEDEN; KEMOTERAPİ Mİ? 
DEPRESYON MU?
Guven Yılmaz1, Cumali Yalçın1, Mehmet Aliustaoğlu1

1T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Lenfomalar en sık görülen hematolojik malignansi olup tüm hematolojik 
malignitelerin %30’unu oluşturmaktadır.Özellikle genç maligniteli hasta-
larda erektil disfonksiyon(ED), yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen 
nedenlerden bir tanesidir. Lenfoma hastalarında erektil disfonksiyon sıklı-
ğı belirgin olarak yüksektir. Burada primer hastalığın etkisi sınırlı olmakla 
beraber kemoterapiye bağlı nedenler ve depresyon gibi psişik nedenler 
daha sık görülmektedir.

Bu çalışmamızda lenfoma tanılı 60 yaşın altında ki hastalar da, hangi fak-
törün ön planda olduğunun belirlenmesi amaçlandı..Tüm hastalara tedavi 
öncesinde yani tanıda, tedaviye başladıktan belirli bir süre sonra(ara 
değerlendirmede) ve tedavi bitiminde depresyon durumları ve ED durum-
ları skala ölçekleri ile belirlendi.Burada lenfoma hasta grubunda ED dep-
resyonunda önemli bir neden olduğunu göstermek ve hastalara tanıdan 
itibaren bu açıdan destek tedavisi vererek hastaların hayat kalitesinin 
belirgin olarak düzeltilebileceğini göstermeyi amaçladık.

ED, hayatı tehdit eden bir durum olmamasına rağmen hayat kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek Hodgkın gerekse Non-Hodgkın 
Lenfomalarda yaşam süresi güncel tedavilerle belirgin şekilde uzamıştır. 
Lenfomaların erken yaşlarda az olmayarak görülmesi ve bu sıklığın-
da giderek artması bu hastalarda hayat kalitesinin önemini daha da 

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-180 Referans Numarası: 464

B HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ 
VAKALARIMIZDAKİ MİYELOİD ANTİJEN EKSPRESYONUNUN 
KLİNİK ÖNEMİ
Özlem Arman Bilir1, Melek Kamış Işık1, Şadan Hacısalihoğlu1, Vildan Çulha1, Serap Çağlı2, 
Namık Yaşar Özbek1, Hüsniye Neşe Yaralı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Suam, Pediatrik 
Hematoloji Onkoloji Birimi 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Suam, Flow 
Sitometri Laboratuvarı

Giriş: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) farklı evrelerde maturasyonu durakla-
mış olan öncül lenfoid hücrelerin kontrolsüz proliferasyonu ile karakterize 
heterojen bir hastalık grubudur. ALL blastlarında lenfoid farklılaşma anti-
jenleri iyi tanımlanmıştır ve immunfenotipleme ile monoklonal antikorlar 
kullanılarak bu antijenler tespit edilebilir. ALL blastları lenfoid farklılaşma 
antijenleri taşırken bazı vakalarda miyeloid seri antijenlerini de aberran 
olarak taşıyabilir. Bu durum blastik hücrelerin anormal genetik program-
lanmasıya açıklanmaktadır. En sık tespit edilen aberran miyeloid antijenler 
CD13 ve CD33’tür. CD13, miyeloblastın granülositlere kadar olgunlaşma-
sının tüm aşamalarında bulunur ve bu nedenle bir panmiyeloid antijen 
olarak bilinir. Pan- Akut Miyeloid Lösemi antijeni olarak bilinen CD33, 
miyeloblastların, promiyelositlerin, miyelositlerin, monositlerin ve eritro-
sitlerin coloni forming unit’lerinde eksprese edilir. Biz de bu çalışmamızda 
kliniğimizde izlediğimiz B hücreli ALL vakalarımızın immünfenotipleme-
sini ve aberran miyeloid antijen sıklığını, miyeloid antijen pozitifliğinin 
hematolojik bulgular, 15 ve otuzüçüncü gün remisyon durumlarıüzerin-
deki etkisini değerlendirmeyi amaçladık

Sonuçlar: Kliniğimizde 2014-2017 yılları arasında ALLIC BFM 2009 tedavi 
protokolü tedavi edilen 79 B hücreli ALL hastası izlenmiştir. Hastalarımızın 
31’i kız 48’i erkekti. Ortalama yaşları 7,56 ± 4,3 yıl idi. Hastalarımızın 
%7,6’sı standart risk, %54,4’ü orta risk, %38’i yüksek risk grubundaydı. 
Hastalarımızın miyeloid antijen expresyon özelliklerine baktığımızda sıra-
sıyla %10,1 sıklıkta CD 33 pozitifliği, %3,8 CD13 pozitifliği, %2,5 CD 15 
pozitifliği olduğunu gördük. Sadece bir hastamızda CD13 ve CD 33 pozitif 
birlikteliğini gördük. My+ ALL grubuyla My-ALL grubu arasında başvuru 
beyaz küresi, 15. gün minimal reziüel hastalık ve 33. gün remisyon durum-
ları arasında anlamlı fark bulmadık. Ayrıca iki gurup arasında arasında 
başvuru, 15. gün ve 33. gündeki mutlak nötrofil sayısı, trombosit sayısı ve 
hemoglobin değerleri arasında anlamlı farklılık bulmadık.

Tartışma: Çocukluk çağı ALL’de aberran miyeloid antijen taşıma sıklığı 
literatürde %5-36 arasında bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda olduğu gibi 
en sık tespit edilen antijenler CD13 ve CD 33’tür. Miyeloid antijen varlığı-
nın çocukluk çağı ALL’sinde prognozu, kemoterapi yanıtını ve başvurudaki 
hematolojik parametreleri etkileyip etkilemediği halen tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pediatrik akut lenfoblastik lösemi, Flow Sitometri, Miyeloid 
antijen expresyonu

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-181 Referans Numarası: 484

İBRUTİNİBE YANIT ALINAN İKİ REFRAKTER  
B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Lale Aydın Kaynar1, Ferda Can1, Güzin Çakmak1, Zübeyde Nur Özkurt1,  
Zeynep Arzu Yeğin1, Münci Yağcı1

1Gazi Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DBBHL)’lı hastaların yaklaşık üçte 
biri kalıcı remisyona ulaşamamakta ve relaps/ refrakter hastalık geliştir-
mektedir. Primer mediastinal B hücreli lenfoma(PMBHL) ise genç kadınlar-
da daha sık görülen ayrı bir klinikopatolojik durumdur. Klinik ve moleküler 
olarak DBBHL’nın diğer alt tiplerinden farklı bir yönetime sahiptir. PMBHL, 
DBBHL’ların yaklaşık %10’unu temsil eder. İbrutinib, yakın zamanda kronik 
lenfositik lösemi ve mantle hücreli lenfomalı relaps-refrakter hastalar için 
onaylanmış oral Bruton tirozin kinaz (BTK) inhibitörüdür. BTK; B hücre 
reseptürünün sinyalizasyonu, homing ve adezyonundaki temel enzimdir. 
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evre 4SEA olarak saptandı.Kemik iliği biyopsisinde normosellüler kemik 
iliği bulguları izlenen hastanın konvansiyonel sitogenetik analizde 17 
metafazda 46XY diploid karyotip saptanırken 3 metafazda klonal olmayan 
sayı ve yapı anomalileri izlendi.%12 oranında p53 delesyonu saptandı.3 
kür Adriamisin,Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin (ABVD) kemoterapisi 
sonrası ara PET tam metabolik yanıtla uyumlu gelen hastaya 3 kür yüksek 
doz metotreksat verildi.Polinöropati nedeniyle vinblastin kesilen hasta 3 
kür daha ABD kemoterapisi aldı.Tedavi sonrası hipofiz MR postop deği-
şikliklerle uyumlu gelen hasta halen remisyonda olup poliklinik takiplere 
devam etmektedir.

Tartışma: Hodgkin Lenfomada santral sinir tutulumu oldukça nadir 
görülmektedir.SSS tutulumu daha çok relaps şeklinde görülmektedir. 
Literatürde tanımlanan olguların histolojisi genellikle mikst sellüler ve 
noduler sklerozan şeklindedir.HL tanılı bir olguda yer kaplayıcı bir SSS 
durumunda hastalık tutulumu ayırıcı tanıda bulunurken HL tanısı olmayan 
bir olguda doku biyopsisindeki immunhistokimyasal bulgular ve klinikle 
birlikte karar verilmeli, tedavi bireyselleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin,sella,nörolojik tutulum

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-184 Referans Numarası: 230

İZOLE LÖKOPENİ TETKİKİ SONUCUNDA TANI ALAN 
FOLİKÜLER LENFOMA OLGUSU. POLİKLİNİKTE SON NOKTA 
KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ MİDİR?
Kubilay İşsever2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesiiç Hastalıkları

Amaç: Foliküler lenfoma (FL), germinal merkez B hücrelerinden köken 
alan yavaş seyirli (low grade) bir lenfoma olup batı dünyasında ikinci sık-
lıkta görülen bir Hodgkin dışı lenfoma alt tipidir. FL, yaygın lenfadenopati, 
kemik iliği tutulumu, dalak büyüklüğü ve daha az oranda ekstranodal 
tutulum ile karakterizedir. Burada tipik tutulum özelliğinin aksine izole 
kemik iliği tutulumu ile başvuran ve klinik/laboratuvar patolojik bulgular 
olarak sadece lökopenisi bulunan atipik başvurulu olgumuzu sunarak 
poliklinik şartlarında açıklayamadığımız sitopenilerde kemik iliği biyopsi-
sinin tanıdaki önemine dikkat çekmek istedik.

Olgu: 60 yaşında kadın hasta.Yaklaşık 1 yıl önce başlayan nonspe-
sifik eklem ağrıları ve halsizlik şikayetiyle Fizik Tedavi ve Romatoloji 
Polikliniğine başvurmuş.Yapılan tetkiklerinde hemogram değerleri 
Wbc:3.770 K/uL hgb:11.9 g/dl plt:218.000 K/uL neu:1.860 K/uL olan 
hastanın ek olarak istenen RF,ANA,Direkt ve İndirekt Coombs,Lupups 
Antikoagülan,CCP,ASO,HLA-B27 vb bakılan tüm romatolojik markerları 
negatif bulumuş.Takibinde birer ay arayla benzer tetkikleri tekrarlanan ve 
yine negatif gelen hastaya spesifik bir tanı konulamayıp bağ dokusu roma-
tizması denilerek deltacortil 5 mg/gün P.O başlanmış. Yaklaşık 9 ay boyun-
ca yapılan takiplerinde izole lökopen/nötropenisi devam eden hasta Mart 
2017 tarihinde Hematoloji Polikliniğine yönlendirimiş. Bilinen hipertansi-
yon hastalığı olan ve antihipertansif ilaç dışında alışkanlığı olmayan has-
tanın yapılan fizik muayenesinde lenfadenomegali, hepatosplenomegali 
tesbit edilmedi. B semptomlarından herhangi birini tariflemeyen hastanın 
yapılan tetkiklerinde WBC:2.210 K/uL Hgb:11.4 Plt:103.000 K/uL MCV:97 fl 
Neu:0.884 K/uL LDH:232 Sedimantasyon:24 /dk olarak bulundu. Bakılan 
periferik yaymasında özellik görülmedi. İkincil bir nedenle açıklanamayan 
lökopeni ve nötropenisini açıklığa kavuşturmak amacı ile yapılan kemik 
iliği biyopsi sonucu CD 20 ile diffüz,CD 10 ve bcl-2 ile yaygın, bcl-6 ile 
yaygın nükleer boyanma gösteren,CD 34 ile blastik hücre oranı %1,Ki 
67 proliferasyon indeksi %5 olan Foliküler Lenfoma infiltrasyonu olarak 
geldi. Folliküler Lenfoma tanısı alan hastanın evreleme amaçlı istenen 
PET/CT’inde Karaciğerde suv maks:4.7, dalakta suv maks:5.4 dalak lehine 
artmış FDG tutulumu, sağ femur başı, L5 vertebra, bilateral iliak kemikler, 
bilateral femur ve humerus diyafizlerinde hafif orta düzey FDG tutulumu 
(suv max: 8.8) primer lenfoproliferatif hastalığın tutulumu lehine yorum-
landı. Hasta AnnArbor evreleme sistemi ve FLİPİ risk skorlama sistemine 
göre Evre 4 (kemik iliği tutulumu),FLIPI skoru:2 (evre 4, hgb<12) orta riskli 
olarak tesbit edildi. Gelf kriterlerinden lenfoma tutulumuna bağlı sitopeni 
(nötrofil<1500) maddesine binaen hastaya tedavi endikasyonu kondu ve 
R-CHOP 6 kür kemoterapi programı planlanarak Mayıs 2017 de tedavisine 
başlandı. Tedavisinin 4. Kürünü alan ve hemogram değerleri normale 
dönen hastanın tedavisi halen devam etmektedir.

artırmıştır. Tüm kanser hastalarında olduğu gibi lenfoma hastalarında 
gerek hastalığın gerekse kemoterapinin getirdiği anksiyete, yorgunluk ve 
depresyon gibi ruhsal bozukluklar sıkça görülmektedir.

Organik nedenlerin az görüldüğü genç hastalarda ise ED oluşumunda 
gerçek nedenin ne olduğu veya hangi nedenin baskın olduğu konusu 
net değildir.Bu çalışmamızda ilk doktor vizitin de yani hastanın hastalığı 
ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olduktan sonra depresyon skorunun 
yüksek olması ve bu skorun tedavi boyunca giderek azalması, bununla 
beraber ED skorunun tedavinin başlangıcından ara kontrol dönemine 
kadar azalırken,ilerleyen dönemde dramatik bir şekilde artması bu hasta-
larda öncelikli nedenin psikojenik nedenler olduğunu desteklemektedir

Lenfoma tanısı alan erkek hastalarda tedavi sürecinde hayat kalitesinin 
korunması çok önemlidir. Cinsel yaşam özellikle genç hastalarda oldukça 
önemli olup hayat kalitesini belirleyen ana unsurlardan bir tanesidir. Bu 
nedenle bu hastaların tedavi süresince sağlıklı bir cinsel hayat yaşa-
maları için gerekli destek ve tedavilerin yapılması gereklidir. ED sağlıklı 
bir cinsel yaşam için temeldir.Bu grup hastalarda ED nedenlerin doğru 
belirlenmesi tedavinin temelini oluşturmaktadır.ED’nin multifaktöriyel 
etyolojisi göz önüne alındığında tek bir sebep ortaya koymak mümkün 
değildir.Ancak çalışmamızda da açıkça görüldüğü üzere, bu hastalarda 
tedavi süresince ana neden depresyon ve ilişkili psikojenik nedenlerdir. 
Organik nedenler genelde uzun dönem takiplerde ağırlık kazanmaktadır. 
Bu hastalarda tedavi süresince hastaların psikojenik yönden yakın takip 
edilmesi,anksiete ve depresyon yönünden detaylı olarak değerlendirilme-
si gereklidir.Bu değerlendirmelere göre farmakolojik veya psikolojik teda-
vilerin başlanması ve kemoterapi sürecinin bu destekle devam ettirilmesi 
hayat kalitesini belirgin olarak artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma,Kemoterapi,Erektil Disfonksiyon,Depresyon

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-183 Referans Numarası: 150

HİPOFİZ TUTULUMLU HODGKİN LENFOMA; NADİR BİR 
OLGU SUNUMU
Meral Uluköylü Mengüç1, Ayfer Gedük1, Elif Birtaş Ateşoğlu1, Özgür Mehtap1,  
Pınar Tarkun1, Abdullah Hacıhanefioğlu1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Hodgkin lenfoma primer olarak lenf nodları ve lenfatik sistemi tutan 
hematolojik bir malignitedir.Hastalıkta santral sinir sistemi tutulumu 
oldukça düşük oranlardadır.

Giriş: Hodgkin lenfoma (HL), lenf nodları ve lenfatik sistemi tutan malign 
bir hastalıktır. Başlıca 15-30 yaş ve 55 yaş üstü olmak üzere 2 yaş grubunda 
pik insidansı mevcuttur. Dünya sağlık örgütü hastalığı inflamasyon zemi-
ninde Reed-Sternberg hücrelerinden zengin Klasik Hodgkin Lenfoma(KHL) 
ve Noduler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) şeklinde 
sınıflandırmaktadır.NLPHL, Reed Sternberg hücreleri yokluğunda pop-
korn olarak da adlandırılan lenfositten zengin hücrelerle karakterizedir. 
Tedavideki güncel gelişmelerle kür şansı %80’ler üzerindedir.Hodgkin 
hastalığında Ann Arbor evreleme sistemi kullanılmaktadır.

Hodgkin Lenfomada santral sinir sistemi(SSS) tutulumu nadirdir, sıklığı 
%0,05 civarında bildirilmiştir.Bu nedenle de karakteristikleri, prognozu, 
tedavi planı çok net tanımlanamamıştır. Literatürde bildirilen vakalar 
genellikle olgu sunumu şeklinde yarıdan fazlası da nüks şeklindedir.
Olgular intraserebral kitle ya da leptomeningeal tutulumla prezente 
olabilir.Beyin omurilik sıvı örneklemesi ya da stereotaksik biyopsi ile tanı 
konulabilse de doku tanısı için beyin omurilik sıvısı tanıda çoğunlukla 
yetersiz kalmaktadır.

Olgu: 59 yaş erkek hasta baş ağrısı ve sağ gözde ptozis nedeniyle yapılan 
incelenirken hipofiz adenomu saptanması üzerine yapılan sellar bölge 
biyopsi sonucu CD5 ve CD30 membranöz ve perinükleer pozitif,EBV 
spesifik memranöz ve sitoplazmik pozitif,MUM-1 diffüz pozitif, Fascin 
diffüz pozitif, CD3 negatif,CD20 negatif, CD68,CD1a, CD2,CD56 negatif 
boyanma göstermekte olup coğrafik koagulasyon merkezleri çevresinde 
genellikle mononukleer, daha az oranda binukleer mumufiye görünümde 
Reed Sternberg hücreleri izlenmesi ve bahsedilen immunfenotipik özel-
likleri nedeniyle Hodgkin Lenfoma noduler sklerozan alt tip düşünülmesi 
üzerine tarafımıza yönlendirilmiş.Fizik muayenede lenfadenomegali sap-
tanmayan, kot altı 1 cm splenomegalisi olan hastanın PET BT evrelemesi 
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ve akut renal yetmezlik kliniği ile prezente olan literatürde sınırlı olarak 
bildirilen renal parankim infiltrasyonuna örnek bir olgudur.
Anahtar Kelimeler: mantle hücrelilenfoma, renal infiltrasyon

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-186 Referans Numarası: 519

TRİZOMİ 7’NİN EŞLİK ETTİĞİ MANTLE HÜCRELİ LENFOMA: 
OLGU SUNUMU
Vildan Caner1, Nilay Şen Türk2, Gülsüm Çağlıyan3, Gökhan Ozan Çetin1, Sibel Hacıoğlu3, 
Burcu Albuz1, Bilge Sarıkepe1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli  
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli  
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Denizli

Amaç: Mantle hücreli lenfoma (MCL), farklı histopatolojik ve immunofe-
notip özellikler gösteren bir B-hücre non-Hodgkin lenfoma tipidir. MCL 
genetik olarak t(11;14)(q13;q32) translokasyonu ile karakterize olmakla 
birlikte, bu değişime ek olarak ikincil kromozomal aberasyonların lenfoma 
patogenezinde önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, klinik 
ve histopatolojik inceleme sonucunda MCL tanısı alan ve genetik analiz 
sonucunda t(11;14) translokasyonuna ek olarak nadir gözlenen bir kromo-
zomal aberasyonu içeren olgu sunuldu.

Gereç ve yöntem: Tam kan sayımında lökosit sayısı 12.400/mm3, Bazofil 
%2.8, RDW %15.5 ve CRP 5.672 mg/dl olarak anormal değerlere sahip 
olguya ait kemik iliği örneğinde, kromozomal aberasyonların belirlenmesi 
amacı ile iki ayrı panelde 5q31, 6q23, 7q22, 11q22, 11q23, 12p11-12q11, 
17p13.1, 13q14.3, 14q32, 20q12, t(8;21), t(11;14), t(14;18), t(15;17) ve 
t(16;16) hedeflerine yönelik FISH analizleri yapıldı. Aynı zamanda olguya 
ait kolon biyopsi materyali histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: FISH analizi sonucunda olguda t(11;14) translokasyonu ile 
birlikte trizomi 7 ile uyumlu sinyal paternleri saptandı. Histopatolojik 
incelemede, hematoksilen ve eozin (HE) boyalı kesitlerde faveolar epitelin 
doğal görünümde olup, lamina propriyada yer yer eozinofilleri de içeren 
yoğun lenfoplazmositer lenfoid hücre infiltrasyonu ve ödemin yanısıra, 
bir odakta nodüler paternde küçük-orta çaplı neoplastik lenfoid hücre-
lerden oluşan proliferasyon gözlendi. İmmunohistokimyasal incelemede 
neoplastik lenfoid hücrelerin CD20, Siklin-D1, Bcl-2 diffüz pozitif, CD5 zayıf 
yaygın pozitif ekspresyon gösterdiği belirlenirken CD3, CD10 ve CD23 
ekspresyonu gözlenmedi. Ayrıca, neoplastik lenfoid hücrelerin %10-20 
oranında Ki-67 proliferasyon indeksine sahip oldukları gözlendi.

Sonuç: MCL’da t(11;14) translokasyonunun yanısıra farklı kromozomal 
aberasyonların gözlendiği bilinmektedir. Bu olguda, literatürde nadiren 
gözlenen ek genetik aberasyon olarak trizomi 7 saptandı. MCL patogene-
zinde veya morfolojik transformasyonunda, t(11;14) translokasyonunun 
yol açtığı Siklin D1 ile trizomi 7 nedeniyle ortaya çıkan ancak henüz tanım-
lanmamış molekül/moleküller arasındaki işbirliğinin rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mantle hücreli lenfoma, moleküler sitogenetik, t(11;14) trans-
lokasyonu, trizomi 7

Sonuç: Folliküler lenfoma diğer lenfoma subtipleriyle kıyaslandığında 
yavaş seyirli bir lenfoma türüdür. Yaygın lenfadenopati ve kemik iliği 
tutulumu sık görülen bu lenfoma altipinde tedavi seçeneklerinden biride 
bekle-gör tedavisidir. Klinik pratikte çoğunlukla lenf nodu eksizyonu ile 
tanı konulan ve yaygın LAP ile karşımıza çıkan olguların aksine bizim 
vakamız izole kemik iliği tutulumu ile başvurdu. Bunun yansıması olarak 
lökopeni ve nötropenisi bulunan hastanın sitopenilerini açıklayabilecek 
sekonder bir neden bulunamadıktan sonra son nokta olarak kemik iliği 
biopsisi ile lenfoma tanısını aldı. Poliklinik şartlarında sitopeni nedeni 
ile tetkik ettiğimiz ve ikincil nedenleri dışladığımız hastalarda son nokta 
olarak hematolojik maligniteleri dışlamak amaçlı kemik iliği biyopsisinin 
uygulamadaki önemine bu olgu vesilesiyle dikkati çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Lökopeni, Folliküler Lenfoma,Kemik İliği Tutulumu

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-185 Referans Numarası: 507

RENAL TUTULUM İLE PREZENTE OLAN MANTLE HÜCRELİ 
LENFOMA VAKASI
Yeşim Çıracı1, Fatma Geçgel2, Toluy Özgümüş2, Aslıhan Sezgin2, Tayfun Elibol2,  
Yıldız İpek2, Tayfur Toptaş2, Işık Atagündüz2, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hatanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Mantle hücreli lenfoma agresif seyirli bir lenfoid malignite olup; 
non-hodgkin lenfomaların %5-7’sini oluşturmaktadır. CD 5 pozitifliği, 
t(11,14) ve buna bağlı siklin D1 ekspresyonunun artışı hastaların %95’inde 
tespit edilir. Hastalar genellikle ileri evrede tanı alır. Ekstranodal tutulumun 
sık görülmesine karşın böbrek tutulumu nadirdir(%1). Bu olgu sunumun-
da lenfoma infiltrasyonu sonucu hematüri ve akut renal yetmezlik ile pre-
zente olan ileri evre mantle hücreli lenfoma vakası bildirilmiştir.

Olgu Sunumu: 66 yaşında erkek hasta 2 gündür olan idrar miktarın-
da azalma, idrardan kan gelmesi şikayetleri ile acil servise başvurdu. 
Hipertansiyon ve diyabetes mellitus tanıları ile izlenen ve daha öncesinde 
renal fonksiyon testlerinin normal olduğu bilinen hastanın yapılan tet-
kiklerinde BUN:22, kreatinin:2.73 saptanması üzerine hasta akut böbrek 
yetmezliği tanısı ile takibe alındı.Tam idrar tetkikinde hematüri ve idrar 
sedimentinde her alanda 1-2 eritrosit silendiri izlendi. Renal görüntü-
lemelerinde böbrek boyutları doğal izlendi; kalkül,hidronefroz bulgusu 
saptanmadı. Glomerüler patoloji düşünülen hastaya etyoloji açısından 
renal biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu 7 adet glomerül saptanmış, 4’ü glo-
bal sklerotik, sklerotik olmayan 3 glomerülde belirgin mezengial matriks 
ve hücre artışı, kapiller obliterasyon oluşturan endokapiller proliferasyon 
ve bazal membranda segmental kalınlaşma, interstisyel alanda monoton 
görünümlü lenfoid infiltrasyon izlendi; immunohistokimyasal değerlen-
dirmesinde CD20 ile diffüz kuvvetli boyanma, bcl-1 pozitif, CD5 zayıf pozi-
tif, siklin D1 şüpheli pozitif boyanma, ki-67 indeksi düşük olarak raporlan-
dı. İmmunkompleks nefriti için yorum yapılamayan hasta mantle hücreli 
lenfoma infiltrasyonu olarak değerlendirildi. Kontitüsyonel semptomları 
ve periferik lenfadenopatisi olmayan hastada dalak kot altı 2 cm palpabl 
saptandı. Hemogramında normositer anemi ve sedimentasyon yüksekliği 
mevcuttu. Kemik iliği biyopsisi incelemesi mantle hücreli lenfoma infiltras-
yonu ile uyumluydu. Evre IVSA t(11,14) negatif, MIPI skoru: 8.5 yüksek riskli 
olarak değerlendirilip R-CHOP tedavisi başlandı. 6 kür sonu yanıt değer-
lendirmesinde Cockroft-Gault formülü ile GFR 33 ml/dk/m2’den 57ml/dk/
m2 olarak iyileşme gösterirken PET-CT değerlendirmesinde mediastinel 
lenfadenopatilerde progresyon olması nedeniyle tedavisine Rituksimab-
Bendamustin ile devam edilmesi planlandı.

Tartışma-sonuç: Non-Hodgkın lenfomaların genitoüriner trakt tutulumu-
nun sıklığı %5 olup; renal tutulum en sık görülenidir.Otopsi vakalarında ise 
%50 oranında renal tutulum izlenmiştir. Renal tutulum membranoprolife-
ratif glomerulonefrit, akut böbrek hasarı ve renal parankimin lenfoma hüc-
releri ile infiltrasyonu ile olabilir. Renal tutulum yapabilen non-hodgkın 
lenfomalar sıklıkla marjınal zon, diffuz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt 
lenfoma olarak tanımlanmış olup renal parankimin lenfoma hücreleri 
ile infiltrasyonu oldukça nadirdir ve %1 vakada bildirilmiştir. Literatürü 
taradığımızda mantle hücreli lenfoma tanılı hastalarda renal tutulumun 
olduğu kısıtlı sayıda vaka bildirimi saptadık.Yedi olguda membranopro-
liferatif glomerulonefrit, 2 olguda akut tubulointertisyel nefrit, 2 olguda 
renal infiltrasyon, 1 olguda renal infiltrasyon ve glomerülonefrit bir arada 
olarak bildirilmiştir. Bizim vakamız lenfoma tanısı renal biyopsi ile konulan 
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 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-187 Referans Numarası: 24

ERİŞKİN AKUT MYELOİD LÖSEMİ OLGULARINDA NADİR 
GÖRÜLEN TRANSLOKASYONLAR
Süreyya Bozkurt1, Müfide Okay2

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Akut Myeloid lösemi (AML) hastalarında belirlenen yeni kromozo-
mal anomaliler hastalık patogenezinin anlaşılması ve prognozun değer-
lendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Burada AML tanısı almış ve nadir 
görülen translokasyonlara sahip 3 olguyu sunuyoruz. 

Gereç ve yöntem: Hastaların karyotipleri, kemik iliği kültürlerinden GTG 
(Giemsa-Tripsin) bantlama yapılarak elde edilen metafazların incelenmesi 
ile oluşturuldu.

Bulgular ve Sonuç: t(3;4)(q27;q22) 75 yaşında kadın hastada saptandı. 
Hastaya 2009 yılında MDS zemininde AML tanısı konuldu. Hastanın karyo-
tipi: 46;XX,t(3;4)(q27;q22),del(10)(q24)[4]/ 46;XX,t(3;4)(q27;q22),-8,del(10)
(q24)[4]/46,XX[47] olarak bulundu. Bu translokasyon araştırdığımız veri 
tabanlarına göre (atlasgeneticsoncology.org ve cgap.nci.nih.gov/chromo-
somes/Mitelman) (1) bu kırılma noktaları arasında rapor edilen ilk trans-
lokasyondur. Hastada t(3;4)(q27;q22)’nin yanı sıra del10q ve monozomi 8 
tespit edilmiştir. Araştırılan veri tabanlarında 3. Kromozomun q27 bölgesi 
ile 4. kromozom arasında translokasyontespit edilen 26 olgu bulunmak-
tadır. Bunların yalnız 1 tanesi AML olgusudur. Hasta tanıdan 2 yıl sonra 
kaybedilmiştir. Oluşan hibrid gen bilinmemektedir. Olgu MDS zemininde 
gelişen AML olduğu için bu anomalinin moleküler düzeyde bu dönüşüm-
deki olası etkisi de bilinmemektedir.

t(10;11)(q22;q23) 52 yaşında erkek hastada tespit edilmiştir. Sol adrenal 
adenom nedeniyle takipte olan hastaya merkezimizde 2013 yılında 
AML tanısı konmuştur. t(10;11)(q22;q23) bulgusu hastanın analiz edilen 
tüm metafazlarında tek anomali olarak bulunmuştur. Hasta tanıdan 14 
ay sonra kaybedilmiştir. Bu anomali günümüze kadar 2’si çocuk ve 12’si 
yetişkin olmak üzere toplam 14 hastada tanımlanmıştır (1). Tanımlanan 
hastaların 12’si primer AML olup yalnız 1 vaka solid tümör sonrası gelişen 
AML’dir. Bu sebeple bizim vakamız literatürde bu anomalinin görüldüğ 15. 
olgu olup solid tümör sonrası gelişen 2. olgudur. Bu translokasyon bugü-
ne kadar tespit edilen 14 vakanın 5’inde, bizim de olgumuzda bulduğu-
muz gibi tek anomali olarak bulunmuştur. t(10;11)(q22;q23)’de 11q23’deki 
MLL geninin füzyon ortağı, 10q22’de yerleşik TET1 genidir. MLL-TET1 
füzyon geninin lösemi oluşumundaki rolü bilinmemektedir. Ancak bu 
füzyon gen oluşumu sonucu Tet1 protein ifadesinin arttığı ve birtakım 
onkogenik hedefler üzerinden hücre çoğalmasının uyarıldığı, apoptozun 
ise baskılandığı yönünde çalışmalar vardır (2). Anomalinin prognostik 
etkisi bilinmemekle beraber diğer MLL yeniden düzenlenmeleri gibi kötü 
prognostik belirteç olduğu düşünülmektedir. Bu translokasyonun bugüne 
kadar tespit edildiği 14 hastanın 6’sında tanıdan sonra hayatta kalım süresi 
yaklaşık 16 ay olarak belirlenmiştir. Bizim olgumuz da tanıdan 14 ay sonra 
kaybedilmiştir. Olgumuz bu yönden literatürü destekler niteliktedir.

t(1;11)(p32;q23) 67 yaş erkek hastada bulunmuştur. Hastaya 2014 yılı ocak 
ayında AML tanısı konmuş ve tanı anında, translokasyon analiz edilen 
20 metafazda da kompleks karyotip içinde tespit edilmiştir. Hastada 
4,7,9,12,13,14,17, 20, 21 ve 22. kromozomların klonal kaybı ile 10 adet 
marker kromozom tespit edilmiştir. Hasta Mayıs 2014’de kaybedilmiştir. 
Bu anomali şimdiye kadar 19 olgu ALL, 2 olgu bifenotipik lösemi, 15 olgu 
AML ve 2 olgu MDS olmak üzere toplam 38 olguda bulunmuştur. Bizim 
olgumuz bu anomalinin bugüne kadar tespit edildiği 16. AML olgusudur. 
AML olgularında ortalama hayatta kalım süresi 15 aydır. Bizim vakamızda 
ise hayatta kalım süresi tanıdan sonra 4 ay olup diğer AML olgularından 
oldukça kısadır. Bu anomali daha önce yalnız iki olguda kompleks karyotip 
içinde görülmüş olup bizim olgumuz bu anomalinin kompleks kartotip 
içinde görüldüğü 3. AML olgusudur. Anomali sonucu oluşan hibrid genin 
AML gelişimi üzerine etkisi bilinmemektedir.
Kaynaklar

1. atlasgeneticsoncology.org ve cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman

2. Huang H. ve ark.TET1 plays an essential of oncogenic role in MLL-rearranged leu-
kemia.PNAS.2013.vol.110.No:29:11994-11999.

Anahtar Kelimeler: AML, nadir görülen sitogenetik anomaliler
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 � Erişkin Akut Lösemiler

P-189 Referans Numarası: 563

RETİNA DEKOLMANI, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE 
NADİR BİR PREZENTASYON
Aybüke Olgun1, Alev Garip Acar1, Süreyya Yiğit Kaya1, Ahmet Şeyhanlı1,  
Doğuş Türkyılmaz1, Ziya Ayhan2, İnci Alacacıoğlu1, Özden Pişkin1, Fatih Demirkan1,  
Güner Hayri Özsan1, Bülent Ündar1, Mehmet Ali Özcan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bilim Dalı

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), kontrolsüz çoğalan lenfoblastların kemik 
iliği, periferik kan ve organ infiltrasyonu ile karakterize bir hematolojik 
malignitedir. ALL, akut myeloid lösemi ile karşılatırıldığında ekstramedul-
ler tutulum daha sık görülmektedir. ALL’de oküler tutulum sık görülmekle 

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-188 Referans Numarası: 176

HİDROKSİÜRE İLİŞKİLİ DERMATOMYOZİT VAKASI
Ömer Önder Savaş1, Engin Şenel2

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü 
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları

Giriş: Hidroksiüre myeloproliferatif hastalıklarda sitoredüktif ajan olarak 
uzun süredir kullanılmaktadır. Olağan dozlarda iyi tolere edilebilmekle 
beraber nadir de olsa ciddi yan etkileri olabilmektedir. Tedavi esnasında 
ortaya çıkabilecek mukokutanöz komplikasyonlardan bazıları kserosis, cilt 
ve orofarinjial mukoza hiperpigmentasyonu, alopesi, eritem, melanonişi 
ve onikoliz gibi tırnak değişiklikleri, palmoplantar keratodermi, dermato-
miyozit benzeri lezyonlardır. Bacak ülserleri, skuamöz ve bazal hücreli kan-
ser gelişimi de çok daha ciddi yan etkiler olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
Hidroksiüre tedavisi ile cilt lezyonları sıkça karşımıza çıkmakla beraber bu 
tedavi ile indüklenen dermatomyozit vakası nispeten daha az görülmesi 
nedeni ile vakayı sunmayı planlandık.

Vaka sunumu: 67 yaşında kadın hasta, 9 yıldır polisitemia vera tanısı ile 
hidroksiüre, asetilsalisilik asit, flebotomi ile takibi devam ederken el, yüz 
ve ayaklarında bulunan döküntüleri için dermatoloji kliniği tarafından 
değerlendirildi. Dermatolojik muayenesinde göz etrafında mor renkli, 
heliotrop döküntü, el dorsumlarında ise likenoid ve papüloskuamöz 
papül ve plaklar görüldü (Resim 1 ve 2). Hastanın el dorsumundan alınan 
biyopsinin histopatolojik incelemesinde ortokeratoz, epidermal atrofi ve 
bazal tabakada vakuoler değişiklik saptandı. Klinik ve patolojik bulguların 
eşliğinde hastaya Hidroksiüre dermopatisi ve hidroksiüre ile ilişkili derma-
tomyozit tanısı kondu. Hidroksiüre tedavisi öncesi yüksek lökosit değer-
leri ve tromboz riski olan hastanın tedavisinin kontrollü olarak azaltılarak 
takipte kesilmesi ve interferon tedavisine geçilmesi planlandı. Günlük 
kullandığı hidroksiüre dozu ortlama 1500-2000 mg/gün den 1000 mg/
gün e düşüldü. Takipte hastanın lezyonlarının gerilediği görüldü. (resim 3)

Tartışma: Hidroksiüre ilişkili dermatomyozit patogenezinde DNA sentez 
ve onarımındaki inhibisyonla ilişkili olarak epidermis bazalindeki kronik 
kümülatif hücre hasarı üzerinde durulmuştur. Tedavinin ortalama 5.ayında 
dermatomyozit benzeri döküntü görülebilmektedir. Literatürde hidrok-
siüre dermopatisi olarak da geçmekle birlikte dermatomiyozitle uyumlu 
bulgular nedeniyle bu ifadenin daha doğru olduğu ifade edilmiştir. 
Yüzde heliotrop tarzda; el dorsumlarında likenoid papüller, telenjiektazi 
papüloskuamöz ve poikilodermik döküntüler görülebilir. Histopatolojide 
tipik olarak epidermal atrofi, fokal likenoid reaksiyon ve bazal tabakada 
vakuoler değişikliğin bulunduğu arayüz dermatiti (interface dermatiti) 
görülür. İlaçla ilişkili dermatomyozit lezyonlarının histopatolojisinin akut 
lupus ya da dermatomyozit hastalığının patolojik bulgularından ayırt 
edilmesi güçtür. İyi huylu bir hastalık olarak yorumlanması ve tedavinin 
azaltılması/kesilmesi ile kliniğin düzeldiği bilinmekle beraber hidroksiüre 
kullanımına bağlı gelişen dermatomyozitli bir hastanın bazal tabakasında 
displastik keratinositlerde yoğun p53 ekspresyonu saptanmış olması 
nedeniyle skuamöz hücreli karsinoma gelişme riski üzerinde durulmuştur. 
Bu nedenle hidroksiüre dermopatisinin premalign olabileceği ve bu duru-
mun geliştiği hastalarda hidroksiüre tedavisinin kesilmesinin önerilmesi 
gerektiği bildirilmiştir.

Sonuç: Hidroksiüre tedavisi ile cilt lezyonları sık görülmekle beraber der-
mopati (dermatomyozit) daha az oranda karşımıza çıkmaktadır. Skuamöz 
hücreli karsinom riski açısından çoğu diğer cilt lezyonlarından daha farklı 
değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: hidroksiüre dermopatisi, dermatomiyozit,hidroksiüre ilişkili 
dermatomyozit
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kemoterapisi alan hastanın klinik subjektif yanıtı mevcuttur (yutkunma 
güçlüğünde gerileme).  

Tartışma: Özefagus lenfomaları çok nadir görülmekte ve literatürde 
çoğunlukla vaka serileri şeklinde raporlanmaktadır. Bu nedenle standart 
bir tedavisi yoktur. Ayni histolojik alttipe sahip nodal hastalıktaki gibi 
tedavi edilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında, kemoterapi, radyoterapi 
ve cerrahi (lokal rezeksiyon) veya bunların kombinasyonu uygulanabil-
mektedir. Sonuç olarak özefagus non-hodkin lenfoması nadir görülmesi 
nedeniyle bu tümör tedavisi ilgili verilerin paylaşılması gelecekte tedavisi 
konusunda daha kesin bilgiler sunabilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Özefagus, Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-191 Referans Numarası: 602

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ VE DİĞER 
NEOPLAZİLERİN BİRLİKTELİĞİ
Munir Aziz1, Fatma Geçgel2, Toluy Özgümüş2, Aslıhan Sezgin2, Yıldız İpek2, Tayfun Elibol2, 
Tayfur Toptaş2, Işık Atagündüz2, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştıma Hastanesi; İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştıma Hastanesi; Hematolojibilim Dalı

Giriş: Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) etyolojisi tam olarak bilinme-
yen sıklıkla tek ya da multiple litik lezyonlar ile karakterize ancak iskelet 
sistemi dışı lezyonlarında izlenebildiği nadir bir histiosit hastalığıdır.Her 
yaş grubunda görülebilmekle birlikte genellikle çocukluk yaş grubunda 
görülür. LHH ve diğer neoplaziler arasındaki ilişki çok fazla araştırılmamış 
olup kısıtlı sayıda vaka bildirimleri mevcuttur. Bu olgu sunumunda daha 
önceden bildirilmemiş, LHH ve diğer iki farklı neoplazinin (Akut mye-
loid lösemi ve deri skuamöz hücreli karsinom) birlikte olduğu bir vaka 
bildirilmiştir.

Vaka: 78 yaşında erkek hasta; bulantı ve kusma şikayeti ile acil servis 
başvuru tetkiklerinde hemogram WBC:31.900/mm3, PMNL:16.800 / mm3, 
monosit:12.000 / mm3, Hgb:10.3 g/dl, MCV:88.8, PLT:94.000/ mm3, BUN: 69 
Kre:4.66 saptandı. Kronik renal hastalık (bazal kre:2.3) zemininde bilateral 
nefrolitiyazise bağlı akut böbrek hasarı olan hastanın periferik yayma 
incelemesinde atipik hücre gözlenmedi.Fizik muayenesinde birbiri ile bir-
leşmeye eğilimli eritemli makulopapüler cilt lezyonları, hepatosplenome-
galisi mevcuttu.Hikayesinde 2014 yılında servikal LAP, tonsil ve cilt biyopsi 
değerlendirmesi sonucunda BRAF zayıf ekprese eden LHH tanısı aldığı, 
kemik iliği biyopsisinde tutulum olmadığı ve iki kür vinblastin ile tedavi 
edildiği öğrenildi. Nüks hastalık düşünülen hastanın PET-CT değerlendir-
mesinde supra ve infradiyafragmatik alanlarda en büyüğü 3.7 cm çapında 
yoğun FDG tutan patolojik lenf nodları ve dalakta tutulum izlendi. Kemik 
iliği tutulumu açısından yapılan biyopside CD33,CD14, CD11a, CD11c (+), 
CD34 (-), CD43 (+) immunofenotipinde %26 oranında blast karakterinde 
hücre saptanıp AML-M4 ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastaya aza-
sitidin tedavisi başlandı. 2. kür sonunda hemogramında düzelme ve cilt 
lezyonlarında gerileme izlenen hastanın 3. kür tedavi sırasında frontal 
bölgedeki lezyonundan alınan biyopsi sonucu deri skuamöz hücreli kar-
sinom ile uyumlu geldi. 6 kür azasitidin tedavisi sonrası kemik iliği blast 
oranı %1.5 olup remisyonla uyumluydu. Kontrol PET-BT değerlendirme-
sinde patolojik lenf nodlarında belirgin regresyon izlendi. 11 kür tedavi 
sonrasında pansitopeni gözlenen hastanın 13.kür sonu kontrol kemik 
iliği değerlendirmesinde %9 oranında blast ve PET- CT’de yeni gelişen ve 
malign düzeyde FDG tutan lenf nodları, dalakta yeni gelişen yüksek FDG 
tutan lezyonlar ve kulakta asimetrik kalınlaşma ve malign düzeyde FDG 
tutulumu gözlendi. Sağ aurikula eksizyonu yapıldı. Biyopsi sonucu skua-
möz hücreli karsinom ile uyumlu bulundu. Hasta genel durum bozukluğu 
ve operasyon yerinde infeksiyon nedeniyle destek tedavi ve antibiyoterapi 
ile izlenmekte ve azasitidin tedavisinin devamı planlanmaktadır.

Tartışma: Langerhans hücreleri dendiritik hücre ağının bir komponenti 
olup kemik iliği kök hücrelerinden köken alan antijen sunucu hücrelerdir. 
LHH gerçek insidansı bilinmeyen ; erişkinlerde 1-2 vaka/milyon olarak 
tanımlanmış nadir bir hastalıktır. LHH ve diğer neoplastik durumların 
birlikteliği ise vaka bildirimleri ile sınırlıdır. Eşlik edebilen maligniteler LHH 
tanısından önce, eş zamanlı ya da sonra görülebilmektedir. Hematolojik 
malignitelerden AML ve ALL birliktelikleri bildirilmiştir.Literatürde erişkin 
hastalarda LHH ile akut lösemi birlikteliğini gösteren 13 vaka mevcuttur. 
AML ve LHH ile ilişkisi ile iligili olarak ilk teori kemoterapi sonrası tedavi 
ilişkili sekonder AML’dir. Ayrıca langerhans hücreleri ve myelositlerin ortak 

beraber retina dekolmanı nadir gröülen bir bulgudur. Bu olgu sunumunda 
bilateral retina dekolmanı ile prezente olan genç ALL vakası tartışılacaktır.

Bilinen yandaş hastalık veya ilaç kullanımı olmayan başvurudan bir hafta 
önce pnömoni nedeniyle yatış öyküsü olan 32 yaşında kadın hasta üç 
gün önce sağ gözde başlayan bulanık görme şikayetine sol gözde görme 
bulanıklığı eklenmesi üzerine acil servise başvurdu. Hastanın laboratuvar 
testlerinde lökositoz (19,3X103/µL), lenfositoz (16,9X103/µL), normositer 
anemi (10,4 gr/dL) ve trombositopeni (78 X103/µL) saptandı. Periferik 
yaymada lenfoid görünümde blastları olan hastanın; göz muayenesinde 
görme keskinliği sağda 0.3 solda 0.4 olarak değerlendirildi ve bilateral dev 
subretinal sıvı saptandı. Beyin MRG incelemesinde patoloji saptanmadı. 
Hastaya kemik iliği aspirasyon, morfolojisi, akım sitometrik inceleme ve 
biyopsi sonucuyla B lenfoblastik lösemi tanısı konuldu. Beyin omurilik 
sıvısı patolojisinde TdT(+) lenfoblastlar görüldü. Hastaya BFM protokolü 
ile eşzamanlı intratekal metotreksat tedavisi başlandı. İndüksiyon sonrası 
kemik iliği remisyonu, ikinci intratekal uygulama sonrası santral sinir siste-
mi remisyonu elde edildi. Toplam 7 kez intratekal metotreksat uygulandı. 
Görme bulguları tamamen düzelen, BFM protokolünü tamamlayan hasta, 
ALL açısından tedavi sonrası 3. ayında remisyonda izlenmekte, idame 
tedavisine devam etmektedir.

Akut lenfoblastik lösemide oküler ve santral sinir sistemi tutulumu(SSS) sık 
görülmektedir. Yeni tanı ALL hastalarında göz ve SSS semptomları sorgu-
lanmalı, olası tutulum bölgelerine yönelik ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. 
İntratekal tedavi ve SSS’ne yüksek dozda geçen sistemik kemoterapötik 
ajanlar ile etkin tedavi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, ekstramedüller tutulum, retina 
dekolmanı

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-190 Referans Numarası: 378

PRİMER ÖZEFAGEAL DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA: 
OLGU SUNUMU
Seniha Bozkaya1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Hakkı Onur Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Gastrointestinal sistem non-hodkin lenfomaların ekstranodal olarak 
en sık yerleşım alanıdır. Mide gastrointestinal (GIS) lenfomalar içinde en sık 
tutulan organ iken özefagus ise en az tutulum organdır (<%1). Herhangi 
bir yaş grubunda görülebilir ve çoğunlukla histolojik alt tip olarak diffüz 
büyük b-hücreli non-hodgkin lenfoma görülür. Özefagus lenfomasında en 
sık gözlenen semptomlar yutma güçlüğü, yutma sırasında ağrı, kilo kaybı, 
göğüs ağrısıdır. Bunlar yanında çeşitli komplikasyonlara bağlı belirtiler de 
(kanama, tıkanma, perforasyon ve trakeoözefageal fistül) gözlenebilir. B 
semptomları pek sık görülmez. Burada primer özefagial B-hücreli lenfo-
ması olan bir vakayi sunduk.

Vaka Sunumu: Kırksekiz yaşında erkek hasta yaklaşık 6 aydır öncelıkle 
sıvı ve sonrasında katı gıdalara karşı yutma güclüğü nedeniyle tarafımıza 
başvurdu. Yapılan tam kan sayımı ve biyokimyasal tetkiklerinde Laktat 
dehidrogenaz yüksekliği (LDH:394) dışında patoloji saptanmayan hasta-
nın yapılan üst GIS endoskopisinde özefagus orta segmente duvarı çepe-
çevre saran infiltre kitle saptanmasi üzerine biyopsi alındı. Histopatolojik 
ve immunohistokimyasal incelemelerinde, CD20 (+),PAX-5(+),BCL-2(+), 
C-MYC (-) olarak saptandı. Ki67 (%80) olan hastaya diffüz büyük b-hücreli 
non-hodkin lenfoma tanısı konuldu. Evreleme amaçlı yapılan PET/CT 
(Pozitron Emisyon Tomografi)’de sol supraklaviküler alandan başlıyarak 
sol üst mediasteni dolduran sol alt paratrakeal alana uzanan hipermeta-
bolik lenfadenopatilerden oluşmuş kitle görüldü (SUV:8-12). Ayrica sağ üst 
paratrakeal alandan başlıyarak, üst mediasteni dolduran, tüm mediatinal 
istasyonlarda konfluen karakterlı kranikaudal 184 mm, en geniş yerinde 
transfers çapı 44 mm ölçülen lenfadenopatilerden oluşmuş kitle (SUV: 
12-14) ve karina düzeyinde özefagus duvarında kalınlık artışı ile kısa 
segmentte luminal daralmaya yol açmış FDG tutulumu gözlendi. Sistem 
sorgulamasında herhangi bir B semptomu olamayan hastanın IPI skoru 
(Internatıonal Prognostic Index) 2 (düşük/orta) olarak hesaplandı. Hastalık 
evresi 4 bulky diffuz buyuk b-hücreli non-hodkin lenfoma ile uyumlu idi. 
Hastaya bol hidrasyon ve, R-CHOP (rituximab, siklofosfamid, doksorubi-
sin, vinkristin ve metilprednizolon) kemoterapisi başlandı. Şuan 3. Kür 
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-193 Referans Numarası: 102

PLATELET LENFOSİT ORANI (PLR) VE ORTALAMA PLATELET 
HACMİNİN (MPV) YOĞUN BAKIM HASTALARINDAKİ 
PROGNOSTİK ROLÜ
Abdulkerim Yıldız1, Ali Yiğit2, Ali Ramazan Benli3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara 
2Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Karabük 
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Bölümü, Karabük

Amaç: Yoğun bakım hastalarında tam kan sayımı parametreleri, ortalama 
platelet hacmi (MPV), platelet lenfosit oranı’nın (PLR) mortalite ve hasta-
nede yatış süresi ile ilişkisini incelemek.

Gereç ve yöntem: Hastanemiz Üçüncü Basamak İç Hastalıkları Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne (YBÜ) Ocak 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında kabul 
edilen hastaları geriye dönük olarak inceledik. En az 48 saat yatış süresi 
olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bütün hastaların hemoglobin (Hb), 
lökosit (WBC), lenfosit ve platelet (Plt) değerleri, hastaların hastaneye 
kabulu esnasında alınan tam kan sayımlarından saptanıp, kaydedildi. 
MPV ve PLR değerleri bu verilerden hesaplandı. APACHE 2 skorları, yoğun 
bakımda kalış süresi ve mortalite hızları hastaların dosya kayıtlarındaki 
izlem notları incelenerek kaydedildi. 

Bulgular: 306 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların toplam mortalite 
oranı %40.2 idi. Medyan APACHE 2 skoru ölen hastalarda yaşayan hasta-
lara göre belirgin yüksek bulundu (p<0.05). Başlangıçta trombositopenisi 
olan hastalarda mortalite oranı trombositopeni olmayan hastalara göre 
daha yüksek bulundu (%50.6 vs %36.7; p<0.05). Başlangıç medyan PLR 
değeri ölen hastalarda 206.7 (8.1-1675.0), yaşayan hastalarda ise 194.5 
(12.8-1236.6) olarak saptandı ve bu iki grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Başlangıç medyan MPV değeri ölen 
hastalarda 8.09 (4.36-16.19), yaşayan hastalarda ise 7.66 (5.17-15.25) 
olarak saptandı ve bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamadı (p>0.05). Medyan hastanede yatış süresi 7 (2-61) gün olarak 
bulundu. Yoğun bakımda kalış süresi ile sadece APACHE 2 skoru arasında 
pozitif korelasyon olduğu görüldü (p<0.05).

Sonuç: Yoğun bakım hastalarının YBÜ’ne kabul esnasında trombositopeni 
olup olmadığına bakılmaksızın, başlangıç PLR değerlerinin mortalite ve 
hastanede yatış süresi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüş-
tür. Başlangıç MPV değerinin tüm hastalarda mortalite ve yoğun bakımda 
kalış süresi ile ilişkisi saptanmamıştır. Bu yüzden mevcut bulgularla bu iki 
parametreyi yoğun bakım hastalarında mortalite için prognostik faktör 
olarak kullanmak uygun değildir. 
Anahtar Kelimeler: MPV, PLR, yoğun bakım, mortalite

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-194 Referans Numarası: 21

HEREDİTER TROMBOFİLİYİ NE KADAR ETKİN TARIYORUZ? 
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Itır Şirinoğlu Demiriz1, Bahar Özdemir2, Fehmi Hindilerden1, Emre Osmanbaşoğlu1,  
Yıldız Okuturlar2

1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları

Giriş ve Amaç: Venöz trombozlar daha çok staz ve koagülasyon sistemi 
bozukluklarına bağlı olarak meydana gelse de çok sayıda edinsel ve kalıt-
sal faktörün tromboza neden olduğu bilinmektedir. Herediter trombofili 
tanısı venöz tromboza yol açabilen etyolojik sebepler ekarte edildikten 
sonra yapılan spesifik testler ile konulmaktadır. Venöz tromboz prevalansı 
herediter trombofilisi olan kişilerde genetik alt yapıya göre değişiklik 
göstermektedir. Toplumdaki prevalans oranları FV Leiden mutasyonu 
olanlarda %2-10, Protrombin gen mutasyonu olanlarda %1-3, AT eksik-
liğinde %0.02-0.04 ve Pr C eksikliğinde %0.02-0.05 olarak bildirilmiştir. 
Faktör V Leiden (FVL) ve protrombin G20210A (PT G20210A) mutasyonları, 
tromboza yol açan en yaygın genetik defektlerdir. Çalışmamızın amacı, 
hastanemize başvuran ve trombozu olan yetişkin hastalarda FVL ve PT 
G20210A sıklığını ve klinik bulgularını araştırmaktır.

myeloid kök hücrelerden gelişimleri dikkate alındığında AML gelişimine 
yatkınlığın ortak kök hücre bozukluğundan kaynaklanabileceği bir diğer 
teoridir. LHH ile birlikte görülebilen solid tümörler arasında retinoblasto-
ma, beyin tümörleri, hepatosellüler karsinoma ve Ewing sarkomu bulunur. 
Bizim vakamız aynı hastada LHH ve deri skuamöz hücreli karsinom birlik-
teliğinin izlendiği bildirilmiş ikinci; LHH,deri skuamöz hücreli karsinom ve 
akut myeloid lösemi birlikteliğinin izlendiği ilk vakadır.
Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiositoz, akut lösemi, skuamöz hücreli 
karsinom

 � Erişkin Akut Lösemiler
P-192 Referans Numarası: 211

REFRAKTER LEİOMİYOSARKOM HASTASINDA SEKONDER 
ORTAYA ÇIKAN AKUT LENFOBLASTİK: NADİR BİR OLGU
Mehmet Dağlı1, Ali Kutlucan1, Leyla Kutlucan2, Abdulkadir Baştürk1, Gülüzar Traş1

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Konya, Türkiye

Giriş: Leiomyosarkom, mezenkimal kaynaklı, undiferansiye düz kas hüc-
relerinden kaynaklanan malign yumuşak doku tümörleridir. Akut lenfob-
lastik lösemi (ALL), çocuk ve erişkinlerde başka bir maligniteye sekonder 
olarak da gelişebilen hematolojik bir malignitedir. Sekonder şekli, primer 
maligniteden sonra ilk on yılda daha çok ortaya çıkmakta olup, sıklıkla 
lenfoma tedavisinden sonra görülmektedir. Leiomiyosarkom tanısında 
kısa süre sonra gelişen ALL olgusu daha önceden erişkin hastada bildi-
rilmemiştir. Sadece bir çocuk olguda, ALL nedeniyle yapılan kemik iliği 
transplantasyonundan altı ay sonra saptanan leiomiyosarkom vakası 
bildirilmiştir. Biz burada tedaviye refrakter leiomiyosarkom hastasında, 
üç farklı tedavi uygulandıktan kısa süre sonra tanı alan, erişkin erkek ALL 
olgusu sunduk.

Olgu: Aterosklerotik kalp hastalığı öyküsü olan 44 yaşında erkek hasta, 
yaklaşık bir yıl önce sağ servikal lenf nodu büyümesiyle onkoloji kliniğine 
başvurmuş. Yaklaşık üç yıldır kitlesinin olduğunu belirten hasta, başka 
merkezlerdeki takipleri sırasında biopsi yaptırmamış. Sert, fikse olan ve 
son zamanlarda progressif seyir gösteren lenf nodu biyopsi sonucu lei-
onmiyosarkom ile uyumlu saptanmış (desmin ve SMA diffüz, EMA fokal 
pozitif ). Başlangıçta radyoterapi planlanmayan hastaya toplam beş kür 
Gemsitabin ve Docetaksel verilmiş. Tedavi sonrası görüntülemelerde 
tümörde gerileme olmadığı görülünce, radyoterapi ve sonrasında da 
pazopanib hidroklorür (protein kinaz inhibitörü) başlanmış. Radyolojik 
takiplerde troidden mediastene kadar uzanan kitlede hiç gerileme olma-
mış. Leiomiyom tanısı aldıktan ve ilk kemoterapiden tam bir yıl sonraki 
kontrollerinde; hemogramda lökositoz, lenfositoz, nötropeni, trombo-
sitopeni, anemi saptanan hasta tarafımızca değerlendirildi. Hastanın 
periferik yaymasında blastik hücreler saptanması üzerine yapılan kemik 
iliği değerlendirmesinin patolojik, sitolojik ve flow sitometrik değerlendir-
meleri sonucu ALL tanısı konuldu. CALGB kemoterapisi başlanan hastanın 
indüksiyon tedavisi sonrası kontrol kemik iliği değerlendirmesinde remis-
yon sağlandı. Ancak boyundaki lenf nodu boyutunda küçülme olmadı. 
Tekrar lenf nodu biopsisi yapıldı ve yine malign mezenkimal tümörle 
uyumlu olarak değerlendirildi. Onkoloji kliniği hastaya takip önerdi. Hasta 
kliniğimizce ALL tedavisi yönünden takip edilmektedir.

Sonuç: Erişkin bir hastada malign mezenkimal tümör sonrası gelişen ALL 
olgusu beklenen bir durum değildir. Primer malignite sonrası gelişen ALL 
vakaları daha çok çocuklarda ve çok uzun süre sonra ortaya çıkmaktadır. 
Erişkin malignitesi olan hastaların takibinde, başka malignitelerinde geli-
şebileceği unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Malign mezenkimal tümör, Akut lenfoblastik lösemi
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mg/gün hidroksiklorokin önerildi. İlaç başlandıktan 1 hafta sonra trombo-
sit değerleri 69 x103/µL seviyesine kadar geriledi. Romatolojiye danışılarak 
hidroksiklorokin kesildi, kesildikten sonra 3 hasta içinde trombosit değer-
leri normal düzeye geldi. Hasta 5 yıllık takiplerinde ilaç kullanımı dışında 
atak gelişmedi.

Tartışma: Literatürde birkaç olgu sunumunda SS’li İTP vakaları bildiril-
miştir. İntravenöz immunoglobulin ve düşük doz rituksimab SS ilişkili İTP 
tedavisinde etkin bulunmuştur. Ancak SS ile ilişkili İTP vakalarının klinik 
özellikleri hala çok açık değildir. Daha önce yapılan bir çalışmada, bağ 
dokusu hastalığı ile ilişkili ikincil İTP’de SS ile birlikte İTP’nin ikinci sırada 
görüldüğü ve romatoloji bölümünde trombositopeni görülen hastaların 
yaklaşık %18.82’sinden sorumlu olduğu saptanmıştır. Sistemik lupus eri-
tematosus ile ilişkili İTP ile kıyaslandığında, SS ilişkili İTP hastaları belirgin 
olarak yaşlıdır. SS ile ilişkili ağız kuruluğu ve otoantikorlar gibi semptom-
ların yaygınlığı, SS ile ilişkili İTP’li hastalarda anlamlı derecede daha fazla 
görülmüştür. Hastamızda ANA ve RF pozitifti ve kuru göz yakınması vardı. 
Sonuç olarak, SS ilişkili İTP vakaları, bağ doku hastalıklarıyla ilişkili ikincil 
İTP vakaları arasında en yaygın ikinci sıklıkta görülür, İTP hastaları bağ 
doku hastalıkları açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: sjögren sendromu, immün trombositopenik purpura

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-196 Referans Numarası: 271

MYELOİD SARKOM İLE PREZENTE OLAN BLASTİK FAZ 
KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Osman Akıdan2, Nergiz Erkut1, Ümit Çobanoğlu3, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Myeloid sarkom (MS) agressif seyirli nadir görülen bir tümördür. 
Ekstramedüller immatür miyeloid hücrelerden kaynaklanır ve akut mye-
loid lösemi (AML), kronik miyeloid lösemi (KML) ve myelodisplastik 
sendromlu (MDS) hastalarda gelişebilmektedir. Hastanın klinik özellikleri 
tümörün lokalizasyonuna göre değişmektedir. Bu vaka takdiminde göğüs 
duvarında kitle ile başvuran hastada saptanan myeloid sarkom ve buna 
eşlik eden KML transforme AML olgusu sunuldu.

Olgu: 47 yaşında erkek hastaya, bir aydır giderek artan sağ omuz ağrısı 
ve sağ omuz arka kısımda kitle ön tanısıyla tanısal amaçlı göğüs cerrahisi 
tarafından kitleden ince iğne biyopsisi yapılıyor. Biyopsi materyalinde 
ince kromatinli, dar sitoplazmalı ve belirgin mitoz aktivite gösteren 
blastik hücrelerden oluşan diffüz paterne sahip neoplazm izleniyor ve 
immünhistokimyasal çalışmada LCA(+), CD33(+), CD34 (+/-), lizozim (-/+), 
CD3(-), CD20(-), CD13 (-), MPO (-) saptanması üzerine myeloid sarkom 
tanısı konuluyor (Resim 1). Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı hematoloji 
kliniğine gönderildi. Hastanın başvuru esnasında hemoglobin: 12.8 g/dl, 
lökosit:88000/µL, trombosit: 209000/µL idi. Periferik yaymada myeloid ve 
eritroid öncüllerin birlikte izlenmesi üzerine yapılan kemik iliği aspiras-
yon incelemesinde %40 oranında akımsitometrik analizde CD13, 38 ve 
MPO pozitif olan miyeloblast saptandı. Kemik iliği biyopsi incelemesinde 
miyeloid seride belirgin blast artışı, maturasyonlu hiperplazi ve displazik 
megakaryopoez saptandı (Resim 2). Sitogenetik analizde t(9-22) %80 
pozitif saptandı. Yapılan tomografi incelemesinde sağ 5. kosta posterior 
arkında kemikte destrüksiyona neden olan 52x37mm boyutunda yumu-
şak doku kitle lezyonu tespit edildi (Resim 3). Hastaya klinik, patoloji ve 
sitogenetik sonuçlarına göre KML transforme AML ve miyeloid sarkom 
tanısı konuldu ve 3+7(ARA-C+idarubicin) remisyon indüksiyon tedavisi ile 
birlikte imatinib 400mg/gün başlandı. Takiben 2 kür yüksek doz ARA-C ile 
konsolidasyon tedavi alan hastanın, yapılan tetkiklerinde tam hematolojik 
remisyon izlenirken aynı zamanda göğüs duvarındaki kitlenin kaybolduğu 
ve t(9-22) pozitifliğinin %5’e düştüğü gözlendi. Uygun kardeş donörü olan 
hastaya allojenik kemik iliği nakli planlandı.

KML kronik, akselere ve blastik faz geçişleri olan, bu süreci yavaş ve aylar/
yıllar içinde tamamlayan bir hastalık olmakla birlikte, bazı hastalarda sito-
genetik değişimlere bağlı olarak hastalık hızlı seyretmektedir. Bu hastalar 
blastik faza hızla geçiş gösterirken aynı zamanda ekstramedüller tutulum 
gelişebilmekte ve bizim vakada olduğu gibi hastalık tutulu organ hasarına 
bağlı olarak tanı alabilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kronik miyeloid lösemi, myeloid sarkom

Metod: Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri   arasında merkezimizde FVL ve 
PT G20210A mutasyonlarının varlığı için 93 trombozu belgelenen hasta 
retrospektif araştırıldı. Hastaların dosyaları yaş, cinsiyet, etiyoloji, tromboz 
bölgesi açısından incelendi.

Bulgular: 93 hastanın 39’unda (%41.9) FVL mutasyonu saptandı. FVL 
mutasyonu olan bu olguların 13’ünde (%35.1) homozigot ve 26’sında 
(%70.3) heterozigot mutasyon vardı.Doksan üç hastanın 4’ünde (%4.3) 
PT G20210A mutasyonu saptandı. Bu dört vakanın 3’ü homozigot, 1’i 
heterozigot mutasyona sahipti. Hem FVL hem de PT G20210A mutas-
yonlarına sahip vaka saptanmadı. Trombozlu hastalarımızda bu iki ortak 
risk faktörünün genel sıklığı %46.2 idi. Bulgularımız, FVL ve PT G20210A 
mutasyonlarının Türk popülasyonunda tromboz patofizyolojisine katkıda 
bulunan iki önemli genetik risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. 
FVL homozigot mutasyonu saptanan olgularımızın 7’si abortus, 5’i alt 
ekstremitede tromboz, 1’i serebrovasküler olay(SVO) kliniğiyle gelmiştir. 
FVL heterozigot mutasyonu saptanan olgularımızın 17’si abortus, 3’ü alt 
ekstremitede tromboz, 2’si SVO, 2’si pulmoner emboli, 1’i retinal ven trom-
bozu bir diğeri de iliak venöz tromboz kliniği ile gelmiştir. PT G20210A 
homozigot mutasyonu olan olgularımızın biri abortus, biri pulmoner 
emboli, biri de alt ekstremitede tromboz kliniği ile başvurmuştur. Bir PT 
G20210A heterozigot mutasyonu olan hastamızın da alt ekstremite venöz 
tromboz kliniği mevcuttu.

Sonuç: Genel yaklaşım kapsamında ortopedik cerrahi girişim, major 
genel cerrahi girişim, travma, immobilizasyon, antifosfolipid sendromu, 
obezite, malignite, nefrotik sendrom, gebelik, konjestif kalp yetmezliği, 
oral kontraseptif ve/veya östrojen kullanımı, Behçet hastalığı dışlandığın-
da herediter nedenler araştırılmalıdır. Genel popülasyonda homozigot 
faktör 5 leiden mutasyonu görülme oranı %0.02, heterozigot mutasyon 
oranı %5-10, homozigot Protrombin 20210 A gen mutasyonu %0.014 ve 
heterozigot Protrombin 20210 A gen mutasyonu görülme oranı %2 ora-
nındadır. Avrupa’nın değişik popülasyonlarında yapılan çalışmalarda FVL 
mutasyonu sıklığı İngiltere için %4-6, İspanya ve İtalya’da %2 civarında, 
İsveç’de %7, Yunan popülasyonunda %8 olarak bulunmuştur. Mutasyon 
beyaz ırkta daha sık görülürken, Asya ve Afrika toplumlarında daha seyrek 
görülmektedir. Türkiye nüfusundaki FVL sıklığının çeşitli çalışmalarda 
%3.5-15 arasında değiştiği bildirilmiştir. Yayınlanan ilgili çalışmalar gözden 
geçirildiğinde FVL sıklığı Ankara’da %7.5, İstanbul’da %8.3 olarak belirlen-
miştir. PT G20210 polimorfizm prevalansı myokard infarktüsü hastalarında 
%7.3, sağlıklı kontrollerde %1.8 olarak bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: herediter trombofili, venöz tromboz

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-195 Referans Numarası: 314

SJÖGREN SENDROMU İLE İLİŞKİLİ İMMÜN 
TROMBOSİTOPENİK PURPURA: OLGU SUNUMU
Esra Sarıbacak Can1, Ümit Yavuz Malkan1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Sjögren Sendromunda (SS) diğer otoimmün hastalıklarla birlikte 
görülebilir. Biz burada SS ile birlikte görülen immün trombositopeni (ITP) 
olgusunu sunmaya çalıştık.

Olgu sunumu: 36 yaşında kadın hasta 5 yıl önce acil servise, vajinal kana-
ma, halsizlik, vücutta yaygın döküntü şikayetleriyle başvurdu. Hastanın 
laboratuvar incelemelerinde beyaz küre 4.2x103/ µL, hemoglobin 8 gr/dl, 
trombosit 14x103/µL, ferritin 6 ng/ml, vitamin B12 175 (170-663) olarak 
saptandı. Periferik yayma ile trombosit seviyesinin doğrulanması nedeniy-
le hasta hematoloji kliniğine kabul edildi. Hastaya İTP tanısını doğrulamak 
için yapılan kemik iliği aspirasyon biopsisinde “megakaryositer seride 
hiperplazi gösteren normosellüler kemik iliği” şeklinde değerlendirildi ve 
diğer trombositopeni yapacak nedenler dışlandı. Tüm testlerin sonucunda 
İTP tanısıyla 1 mg/kg/gün metil prednisolon başlandı. Hastanın vajinal 
kanaması durdurmak amaçlı norethisteron 5 mg 3x1 verildi ve tedaviye 
oral demir preparatı eklendi. Steroid başlandıktan 10 gün sonra trombo-
sitler 86x103/µL seviyesine kadar yükseldi. Steroid 1 ay sonra azatılarak 
kesildi. Yapılan tetkiklerde ANA ve Rf’nin pozitif saptanması ve hastanın 
kuru göz yakınması nedeniyle romatoloji konsültasyonu istendi. Yapılan 
testler sonucunda hastaya SS tanısı konuldu. Hastanın takiplerinde 3 ay 
sonra beyaz küre 11.6x103/ µl, hemoglobin 14.1 gr/dl, trombosit 239x103/
µl seviyesine ulaştı. Yaklaşık 1 yıl sonra romatoloji takiplerinde hastaya 100 
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 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-197 Referans Numarası: 139

MULTİPL MYELOM’DA TANI ANI GLOBULİN DÜZEYİ İLE 
TEDAVİ YANITI VE SAĞ KALIM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Rafet Eren1, Özlem Özdemir2, Ceyda Aslan1, Mehmet Hilmi Doğu1, Şermin Altındal1, 
Osman Yokuş1, Elif Suyanı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Amaç: Artmış globulin düzeylerine eşlik eden azalmış albümin düzeyleri 
multipl myelom (MM)’un karakteristik özelliklerinden biridir. Albumin 
düzeyi MM hastalarında risk değerlendirmesinde kullanılan parametreler-
den biri olmasına rağmen globulin düzeyinin MM hastalarında prognostik 
değeri ile ilgili veriler yetersizdir. Çalışmamızda MM hastalarında tanı anın-
da ölçülen globulin düzeyi ile tedavi yanıtı ve sağkalım arasındaki ilişkiyi 
saptamayı amaçladık.

Metod: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Hematoloji polikliniğinde, Haziran 2013 ve Ağustos 
2016 tarihleri arasında tanı alan ve tanı anı globulin düzeyleri ile yanıt 
değerlendirmesine ait tüm verileri bulunan 30 MM hastası çalışmaya dahil 
edildi. Hastalar, ortanca globulin düzeyi olan 4,9 g/dl esas alınarak globu-
lin düzeyi > 4,9 g/dl ve < 4,9 g/dl olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Tanı anında 
ölçülen globulin düzeyi ile cinsiyet, yaş, Duri-Salmon evresi, litik lezyon 
varlığı, M protein alttipi, kappa/lambda oranı, hemoglobin, kalsiyum, krea-
tinin, B2-mikroglobulin, laktat dehidrogenaz (LDH), total protein, albümin, 
tedavi cevabı ve sağkalım süreleri arasındaki ilişki saptanmaya çalışıldı.

Sonuçlar: Hastaların ortanca yaşı 61 yıl (34-71) idi. Olguların 11’i (%36,6) 
kadın, 19’u (%63,4) erkekti. On beş (%50) hastada globulin değeri < 4,9 
g/dl iken, 15 (%50) hastada globulin değeri > 4.9 g/dl saptandı. İki grup 
arasında cinsiyet, yaş, Durie-Salmon evreleri, kappa / lambda oranları, 
kreatinin değeri, B2 mikroglobulin düzeyi istatistiksel olarak bir fark sap-
tanmadı (p> 0.05). Globulin seviyes > 4.9 g/dl olan grupta IgG tipi monok-
lonal proteinemisi olan hastaların sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (p = 
0,036) ve ortanca hemoglobin düzeyi, globulin < 4.9 g/dl olan hastalardan 
daha düşüktü (p= 0,009). Ortanca albümin düzeyi, globulin seviyesi > 4.9 
g/dl olan grupta düşük bulundu (p= 0,027). İki grup karşılaştırıldığında 
globulin düzeyinin tedavi yanıtında ve genel sağkalımda bir farklılık oluş-
turmadığı saptandı (p> 0.05) (Tablo 1).

Tartışma: Bu çalışmada globulin düzeyindeki artışın, albumin ve hemog-
lobin düzeylerinde azalma ile ilişkili olduğu; dolayısıyla globulin artışının 
yüksek bir tümör yükü belirteci olabileceği saptandı. Bununla birlikte 
globulin düzeyinin tedavi cevabı ve sağkalım üzerine olumsuz bir etkisi 
olmadığı görüldü.

Çalışmanın retrospektif olması ve nispeten düşük hasta sayısı içermesi, 
bu çalışmanın başlıca kısıtlılıkları olup, globulin düzeyinin tedavi yanıtı ve 
sağkalım üzerindeki etkisi hakkında kesin bir değerlendirmeye izin ver-
memektedir. Ancak çalışmamız MM hastalarında tanı anı ölçülen globulin 
düzeyi ile tedavi cevabı ve sağkalım ile ilişkisini araştıran ilk çalışmadır.

Sonuç: Tanı anında saptanan yüksek globulin seviyelerinin tedavi yanıtı ve 
sağkalım üzerine olumsuz bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom; Globulin; Albumin;
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olan hastanın prolaktini 1162 ng/mL gelmesi ile prolaktinoma da olabi-
leceği düşünüldü. PET-BT: Hipofizde hipermetabolik görünüm (tümör?/ 
adenom?), Sol orta ve alt juguler, sol supraklavikuler hipermetabolik lenf 
nodları, mediastende ve batın içinde yaygın konglemere hipermetabo-
lik lenf nodları, toraksta, karaciğer ve dalakta, vertebral kolon ve pelvis 
kemiklerinde çok sayıda hipermetabolik lezyonlar olan hastanın PET BT 
sonucu lenfoma olarak düşünüldü. Onkoloji konseyinde hipofize yönelik 
operasyon önerilmedi. 2 kür kemoterapi verilip, PET BT ve prolaktin yanıtı-
nın değerlendirilmesi planlandı. Cabergolin tedavisi 3 ay devam edildi. HL 
nedeniyle hastaya 2 kür BEACOPP kemoterapisi verildi. Sonrası çekilen PET 
BT hipermetabolik lenf nodlarının gerilediği ancak hipofizde ki tutulumda 
bir değişiklik olmadığı gözlendi. Hastanın kemoterapisi 6 küre tamam-
landı tam yanıt alındı. Tedavinin 4 ve 5. Kür arasında hastada pankreatit 
atağı gelişti. Takiben hastada kan şekeri yüksekliği saptandı. Kan şekeri 
düzenlenmesi için hastaya yatış verildi. Yeni tanı diabetes mellitus nede-
niyle yapılan PET sonucunda pankreas başı lokalizasyonunda sınırları net 
ayırt edilemeyen 20 mm boyutunda (SUVmax:5.31) hipermetabolik lezyon 
saptandı. Pankreas başı insizyonel biopsisinde kronik pankreatit, peri-
pankreatit lenf nodu diseksiyonunda adenokarsinom metastazı saptandı. 
Lenfoma tutulumu yönünde bir bulgu saptanmadı. Lokal ileri unrezektabl 
pankreas karsinomu tanısı alan hastaya FOLFİRİNOX tedavisini tolere ede-
miyeceği için başlanmadı. Gemsitabin 1000mg/m2 tedavisi başlandı. Altı 
kür uygulandı. Kontrolunda akciğerde noduler lezyonlarda progresyon 
gözlendi. Hastaya 3 kür Kapesitapin uygulandı. Ancak yanıt alınmadı. 
Hastada progresyon görüldü. Palyatif amaçlı radyoterapi planlandı ancak 
hasta kaybedildi.

Tartışma: Kanser tedavisi sonrası artmış malignite riski iyi bilinen bir geç 
yan etkidir. HL sonrası ikincil malignite 665 hastalık bir seride 32 olguda 
%4.8 oranında görülmüştür. Yedi hastada hematolojik kanserler gözle-
nirken 25 hastada kitle tümörleri ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde 1 olgu 
pankreas kanseridir (Varady2001). Hodgkin lenfoma tanısı almış 1953 
ile 2003 tarihleri arasında takip edilen 19882 hastanın 36 sında pankre-
as kanseri saptanmıştır. Pankreatik bölgeye alınan radyoterapi dozu ve 
alkilleyici tedavi içeren kemoterapi ile ilişki kurulmuştur (Dores 2014). 
Bizim olgumuzda çok erken gelişen bir pankreas karsinomu mevcuttur. 
Hastanın yapılan PET kontrollarında tam yanıt mevcuttur. Daha sonra orta-
ya çıkan pankreas malignitesi vardır. HL hastalarında hem erken dönemde 
hem de geç dönemde ikincil kötücül hastalıklar konusunda azami dikkat 
gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, prolaktinoma, pankreas kanseri

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-199 Referans Numarası: 417

YÜKSEK MİKTARDA ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETİMİ SONRASI 
GELİŞEN TTP OLGUSU
Mesut Göçer1, Vedat Aslan1, Erdal Kurtoğlu1, Utku Iltar1, Fatma Aykaş1,  
İlknur Nizam Özen1, İrem Piyan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Amaç: TTP, mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, nöro-
lojik veya renal bulgularla karakterize hayatı tehdit edici bir hastalıktır. 
TTP’nin kesin etyolojisi bilinmemekle birlikte malignite, enfeksiyonlar, 
gebelik, kollajen doku hastalıkları, ilaçlar ve kemik iliği nakli ile ilişkili 
olarak görülebilmektedir. Hastalığın erken tanınması ve tedaviye başlan-
ması, yüksek mortalitesi olan bu hastalık için önemlidir. İlk ve seçkin tedavi 
yöntemi plazmaferezdir. Refrakter TTP olgularında immunsupresif tedavi 
seçenekleri kullanılabilir. Biz burada fazla miktarda enerji içeceği tüketimi 
sonrası gelişen refrakter TTP olgusunu sunmak istiyoruz.

Olgu: 41 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan erkek hasta bayılma şika-
yetiyle acil servise getirildi. Hasta son 4 aydır günde 4 litre kadar enerji 
içeceği tüketmiş. Bunun dışında kullandığı ilaç, enfeksiyon, malignite ya 
da romatolojik hastalığı bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde hastanın 
dilinde pektekleşme mevcuttu. Hastanın bilici kapanması üzerine entübe 
edilerek yoğun bakıma alındı. Hastanın acil servisteki laboratuvar değer-
leri hb:8.4 gr/dL, plt:13000/mm3, wbc:15300/mm3, LDH:2661 U/L, krea-
tinin 1.45 mg/dL, total bilürübin 2.7 mg/dL, indirekt bilürübin 2.29 mg/
dL şeklindeydi ve periferik yaymasında şiştositler izlendi.. Çekilen beyin 
tomografisinde patolojik bulgu yoktu. TTP ön tanısıyla hastaya günlük tek 
seans plazmafereze ve 1 mg/kg steroid tedavisi başlandı. 4. gün yapılan 

Tablo 1. Globulin<4,9 g/dl ve globulin >4,9 g/dl olan hastaların karşılaştırılması

Globulin< 4,9 g/dl Globulin> 4,9 g/dl P değeri

Cinsiyet, n, (%)

Kadın 5 (33,3 %) 6 (40 %) 1

Erkek 10 (66,7 %) 9 (60 %)

Ortanca yaş, yıl, (min-maks) 61 (39-70) 62 (34-71) 0,715

Durie-Salmon Evresi, n, (%)

Evre IA 1 (6,6 %) 2 (6,6%)

Evre IIA 1 (6,6 %) 1 (13,2 %) 0,827

Evre IIIA 13 (86,8 %) 12 (80,2 %)

M Protein alttipi, n, (%)

IgG 6 (42,8 %) 12 (80 %)

IgA 5 (35,8 %) 3 (20 %) 0,036

Hafif Zincir 3 (21,4 %) 0

Serum serbest hafif zincir oranı, 
(kappa/lambda), n, (%)

Normal 2 (14,3 %) 1 (9 %) 0,688

Anormal 12 (85,7 %) 10 (91 %)

Ortanca Hgb, g/dl, (min-maks) 12,9 (7,4-15,10) 10 (6,7-11,4) 0,009

Ortanca kreatinin, mg/dl, (min-
maks)

0,8 (0,41-1,61) 0,96 (0,58-1,53) 0,466

Ortanca B2-mikroglobulin, mg/l, 
(min-maks)

2,52 (1,90-7,70) 5,0 (3,01-16,6) 0,370

Ortanca Alb, g/dl, (min-maks) 4,15 (2,55-4,74) 3,2 (2,19-4,08) 0,027

Ortanca sağ kalım, ay, (min-maks) 13 (8-32) 16 (5-33) 1

İndüksiyon kemoterapisine 
yanıt, n, (%)

TY veya KY 13 (%54,2) 11 (%45,8) 0,651

< KY 2 (%33,3) 4 (%66,7)

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-198 Referans Numarası: 422

HODGKİN LENFOMA, PROLAKTİNOMA VE  
PANKREAS ADENOKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
Güçhan Alanoğlu1, Süreyya Çerçi2, Metin Ciriş3, Murat Koçer4

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nukleer Tıp Anabilim Dalı  
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı  
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesitıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

Mikst selluler Klasik Hodgkin lenfoma (MSHL) tanısı alan erkek hastada 
yapılan evreleme tetkiklerinde hipofizer tutulum olabileceği düşünülmüş 
ve ileri incelemede prolaktinoma saptanmıştı. PET incelemesinde zorluk-
lar yaratabileceğine dair 2015 Hematolojik Onkoloji k Kongresinde poster 
sunumu olarak bildirimişti. Aynı hastada takibi sırasında oluşan pankreatit 
sonrası gelişen pankreas adenokarsinomu bu sunumda tartışılacaktır.

Olgu: 58 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri ile gast-
roenteroloji kliniğine başvurdu. Erkek kardeşi non Hodgkin lenfoma tanısı 
ile halen tedavi almaktadır. Fizik muayenesinde yaygın lenfadenopati ve 
dalak büyüklüğü saptandı. Çekilen torakoabdominal BT sinde toraks ve 
batında multiple konglomere LAP, karaciğer ve dalakta hipodens nodü-
ler lezyonlar saptandı. Lenf düğümü eksizyonel biopsisi MSHL olarak 
değerlendirildi. Boyun BT de; sella içerisinde kemikte ekspansiyon yapan, 
1.5x1.2 cm hipodens görünüm nedeniyle ayırıcı tanı için hipofiz MR çekil-
di: Sella tursika inferiorunda kemikte ekspansiyona neden olan 17 x 15 
mm kistik-solid alanlar içeren, hipofize invaze lezyon saptandı. Bulgular ilk 
planda metastaz ile uyumlu değerlendirildi. Hipofizde ki kitle için, HL tutu-
lumu -prolaktinoma ayırıcı tanısına gidildi. 2 yıldır erektil disfonksiyonu 
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hastalarda Hodgkin dışı lenfoma ve solid tümör gelişme riski genel toplu-
ma göre fazladır. Ancak bizim olgularımızdaki gibi remisyon sağlandıktan 
uzun seneler sonra da aynı hastalık ortaya çıkabilmektedir. Tekrar eden 
Hodgkin lenfomanın nüks mü yoksa ikincil kanser olarak mı kabul edilme-
si gerektiği bilinmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, İkincil kanser

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-201 Referans Numarası: 328

PLEVRAL TUTULUMU OLAN BİR FOLİKÜLER  
LENFOMA OLGUSU
Tuğba Çetintepe1, Şerife Solmaz Medeni1, Emine Durak1, Celal Acar1, Tuğçe Uludoğan2, 
Oktay Bilgir1

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği,izmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,izmir

Giriş:Foliküler lenfoma (FL), ikinci sıklıkta görülen bir Hodgkin dışı len-
foma alt tipidir. Genel olarak FL indolen bir seyir izler ve çoğu hasta 
yaygın hastalığa rağmen asemptomatiktir. Olgumuzda folliküler lenfo-
manın nadir görülen bir extranodal tutulumu olan plevral tutulumundan 
bahsettik.

Olgu: 63 Yaş erkek hasta, boyunda yumuşak kıvamda şişlik gelişmesi üze-
rine başvurdu. Kilo kaybı, gece terlemesi, ateş tariflemeyen hastanın çeki-
len tomografilerinde aksiller, submandibular, mediastenal genel olarak 
oval şekilleri korunmuş, ancak yağlı hiluslarını kaybetmiş, boyut dikkate 
alındığında patalojik morfolojide olduğu düşünülen çok sayıda lenf bezi 
ayırt edildi. Başvurusunda wbc: 8240 Hb: 15,7 gram PLT: 226000 LDH: 203 
U/L B2mikroglobulın: 1592ng/ml. Hastaya. LAP eksizyonel biyopsi yapıldı. 
Biyopsi sonucu Folliküler Lenfoma Derece 2 olarak tespit edildi. Kemik iliği 
tutulumu izlenmedi. Ann Arbor evre II olan hastanın FLIPI skoru: 1 düşük 
risk kabul edildi. Modifiye GELF Kriterleri değerlendirildiğinde organ 
tutulumu olmaması, plevral ve ya peritoneal asit olmaması, B semptom-
ları yokluğu, LDH ve B2 mikroglobulın normal olması nedeniyle hastaya 
tedavisiz izlem kararı alındı. Hastanın 3 ay sonra yapılan kontrol görüntü-
lemesinde Sol akciğer alt lob düzeyinde periferik plevrada 25x13 ve 13x3 
mm boyutlarında nodüler kontrast ile boyanma gösteren kalınlaşmalar 
izlendi. Plevral biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu folliküler lenfoma derece 
I-II,BCL-2 (-), BCL-6(+), CD10 (+),CD20(+), CD23(+),SİKLİN D1 (-), SOX11 (-) 
tespit edildi. Organ tutulumu gözlenen hastaya RCHOP (rituksimab 375 
mg/m2, siklofosfamid 750 mg/m2, doksorubisin 50 mg/m2, vincristin 
1,4 mg/m2 metilprednizolon 80 mg) tedavisi başlandı. Hastanın tedavisi 
devam etmektedir. 

Sonuç: Folliküler lenfoma, ender de olsa cilt, gastrointestinal sistem, 
meme gibi extranodal bölgelerin primer tutulumu ile karşımıza cıkabil-
mektedir. Nonhodgkin lenfoma tanılı hastalarda extranodal tutulum %30 
civarında gözlenebilir. Hastalık yayılımını değerlendirilmek üzere yapılan 
görüntülemelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi,extranodal tutulumların 
gözden kaçmasını engelleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Foliküler Lenfoma, Plevral Tutulum

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-202 Referans Numarası: 161

LÖKOERİTROBLASTİK KAN TABLOSU İLE BAŞVURAN BİR 
ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU OLGUSU
Müfide Okay1, Ümit Yavuz Malkan2, Esra Sarıbacak Can2, Gürsel Güneş2,  
Haluk Demiroğlu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Lökoeritroblastik kan tablosu periferik kanda olgunlaşmamış mye-
loid seri öncülleri ve çekirdekli eritrositlerin bulunduğu bir durumdur. Bu 
tablo hemolitik anemi gibi malign olmayan süreçlerin yanı sıra hema-
tolojik ve metastatik maligniteler gibi kemik iliği infiltrasyonuna neden 
olan hastalıklar ve granülomatöz hastalıklarda da görülebilir. Biz burada 
lökoeritroblastik kan tablosu ve boyunda kitle ile başvuran bir anaplastik 
tiroid karsinomu olgusu vesilesiyle bu konudaki deneyimimizi paylaşmak 
istedik.

plazmaferezden sonra kliniği toparlayan hasta ekstübe edilerek servise 
alındı. İşlem öncesi gönderilen ADAMTS-13 aktivite düzeyi %0.81(40-130), 
ADAMTS-13 inhibitör düzeyide 58.88 U/mL(<12) geldi. Sekonder TTP 
etiyolojisine yönelik testler negatifti. 8 gün plazmafereze alınan hasta-
nın plt düzeyi 187000 olunca işleme ara verildi. 2 gün işleme alınmayan 
hastanın plt:78000 olması üzerine tekrar plazmafereze başlandı. 1 hafta 
sonra gönderilen yeni ADAMTS-13 aktivite düzeyi %61.8(40-130) geldi. 
Plazmafereze ara verildiğinde trombositopenisi tekrarlayan hastaya hafta-
lık rituksimab başlandı. Hastanın tedavisi kliniğimizde devam etmektedir.

Tartışma:: TTP nadir gözlenen, genellikle önceden sağlıklı olduğu bilinen 
bireylerde görülen yaşamı tehdit eden ve organ tutulumları ile seyreden 
bir hastalıktır. Özellikle hastalığın başlangıcında tüm klinik bulguların 
bir arada olmaması nedeniyle ilk planda TTP atlanabilir. Kesin nedeni 
bilinmemektedir. Enerji içeceği içinde bulunan taurin kaynaklı TTP lite-
ratürde bulunmamaktadır. Bu özelliğiyle ilk vaka olan hastamız enerji 
içeceğini günlük önerilen maksimum miktarın yaklaşık 8-10 katı kadar 
tüketmiştir. Buna bağlı toksik etki geliştiğini düşünüyoruz. TTP’de prognoz 
üzerine belirgin etkisi gösterilmiş seçkin tedavi yöntemi plazma değişimi-
dir. Dirençli olgularda immunsupresif tedaviler kullanılabilmektedir. Bu 
nedenle olgumuzda plazmaferez ve steroid tedavisine tam yanıt alınama-
ması rituksimab tedavisi uyguladık.
Anahtar Kelimeler: TTP, trombotik trombositopenik purpura, taurin, plazmaferez

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-200 Referans Numarası: 191

YİNE YENİDEN HODGKİN LENFOMA OLGULARI: NÜKS MÜ 
İKİNCİL KANSER Mİ?
Simge Erdem1, Nazlı Demir1, Sıdıka Gülkan Özkan1, Mustafa Nuri Yenerel1, Gülçin Yegen2, 
İbrahim Öner Doğan2, Meliha Nalçacı1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Hodgkin lenfoma tüm lenfomaların yaklaşık olarak %10’unu oluş-
turmaktadır. Hastaların çoğu genç erişkin olmakla birlikte hastalığın ikinci 
pikini altmış yaşından sonra yaptığı bilinmektedir. Tedavi sonrası tam yanıt 
alınan Hodgkin lenfomalı hastalarda hastalık nüksü görülebilmekte ancak 
bu durumun sıklığı giderek azalmaktadır. Birçok hematoloji merkezinde 
5-10 yıl remisyonda olduğu görülen Hodgkin lenfoma tanılı hastalar takip-
ten çıkarılmaktadır. Biz de polikliniğimize başvuran biri otuz üç, diğeri 
yirmi üç sene sonra nükseden iki olgumuzu sunduk.

Olgu-1:  55 yaşında erkek hastanın 1994 senesinde evre IIIA Hodgkin len-
foma tanısı aldığı ve 6 kür ABVD ardından mediasten ile inguinal bölgelere 
radyoterapi uygulandığı öğrenildi. Tam remisyonda izlemde olan hasta 
Mart 2017’de öksürük şikayetiyle başvurduğu Göğüs Hastalıkları poliklini-
ğinde yapılan görüntülemelerde lenfadenopatilerinin görülmesi üzerine 
tarafımıza yönlendirildi. Pnömoni tedavisinden sonra herhangi bir şikayeti 
olmayan hastanın boynunda her iki taraflı lenfadenopatiler dışında mua-
yene bulgusu yoktu. Kan sayımı ve serum biyokimyasal belirteçleri normal 
sınırlardaydı. PET-BT’sinde boyun ve mediastendeki lenf bezlerinde FDG 
tutulumları olduğu görüldü. Boyun lenf bezi biyopsi ile klasik tip Hodgkin 
lenfoma/lenfositten zengin tanısı kondu. Solunum fonksiyonunda kısıt-
lanma olduğundan Bendamustin ve Brentuksimab tedavisi planlandı. 3 
kür sonrası tam remisyon elde edilen hastanın tedavisi 6 küre tamamlandı. 
Poliklinik takibine alındı.

Olgu-2: 74 yaşında erkek hastanın 1984 senesinde Hodgkin lenfoma tanı-
sı aldığı ve 8 kür MOPP tedavisi ardından remisyonda izlendiği öğrenildi. 
Özgeçmişinde lenfomasına ek olarak diabetes mellitus, koroner arter has-
talığı (1992 senesinde CABG) da olan hasta sol koltukaltında şişlik şikayeti 
ile Nisan 2017’de tarafımıza başvurdu. Sol aksiller lenf bezi biyopsisi ile 
klasik tip Hodgkin lenfoma/nodüler sklerozan tanısı konuldu. Evreleme 
için çekilen PET-BT’sinde bilateral servikal, mediastinal, abdominal len-
fatik istasyonlarda, dalakta ve iskelet sisteminde FDG tutulumu olduğu 
görüldü. Evre IVA olarak değerlendirilen hastanın ekokardiyografisinde 
ejeksiyon fraksiyonunun %43 olması üzerine ABVD kemoterapisi başlandı. 
Halen tedavisi devam etmektedir.

Sonuç: Hodgkin lenfoma tanılı hastaların büyük çoğunluğu günümüz-
deki tedavilerle uzun dönem yaşamaktadır. Bu başarı ile kemoterapi ve/
veya radyoterapinin uzun dönem yan etkileri bu hastalarda morbidite ve 
mortaliteye neden olmaktadır. Hodgkin lenfoma nedeniyle tedavi almış 
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geçmeyince polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde ; vital-
leri stabil olmak üzere,sağ boyunda submandibular 1.5 cm lap, sol boyun 
bölgesinde ise diffüz büyüme, hareketsiz, sert, dokunmakla ağrısız, çevre 
dokuyla ilişkili kitle olarak değerlendirilen lezyonu vardı; ayrıca bilateral 
servikal, aksiller ve inguinal laplar mevcuttu. ESH (10mm/s), WBC 7100/
µL, HGB 13,3 g/dL, PLT 366000/mm3, biyokimyasal paramaterleri LDH 
dahil normaldi. Yapılan nazofarinks punch biyopside CD20 pozitif DBBHL 
saptandı. PET-BT’de her iki parotiste, aksiler bölgede, supraklavikuler, 
mediastende, peripankreatik alanda, iliak alanlarda yaygın hipermetabolik 
tutulumun olduğu lenfadenopatiler saptandı. Hastaya R-CHOEP (rituksi-
mab 500 mg +siklofosfomid 1100 mg + etopozid 150 mg +doxorubicin 70 
mg + vinkristin 2 mg + prednol 100 mg) kemoterapi protokolü başlandı, 
Hepatit B profilaksisi için lamivudin stoplanarak tenofovire geçildi, azati-
opürin tedavisine sitopenisi olmaması nedeniyle devam edildi. Hastaya 
yapılan kemik iliği biyopsisinde tutuluma rastlanmadı. Hastanın takip ve 
tedavisine kliniğimizce halen devam edilmektedir.

Tartışma: ÜK ve SS, etyolojileri bilinmeyen kronik inflamatuar otoimmün 
kronik hastalıklardır ve literatürde bu hastalıkların bir arada varlığı bil-
dirilmiştir. SS’de benign lenfadenopatiler %50 oranında görülebilmekle 
birlikte olguların %5’inde lenfoma gelişir. Lenfoma histolojik alt tipi olarak 
mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoması, nodal marginal zon lenfo-
ma ve yüksek dereceli malign lenfoma daha sıktır (9,10). Lenfoma gelişen 
bu olguda, ek olarak Hepatit B olması, hastanın tedavisinin oral antiviral 
ajanla birlikte ve Hepatit B alevlenmesi açısından dikkatle takip edilmesi 
gereğini doğurmuştur. SS olan hastalar, lenfoma gelişim açısından dikkatli 
izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, ülseratif kolit,hepatit b taşıyıcılığı, 
lenfoma(büyük b hücreli)

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-204 Referans Numarası: 387

ANTİFOSFALİPİD SENDROMUNA SEKONDER GELİŞEN 
BUDD-CHİARİ SENDROMU
Ayşe Özkan Karagenç1, Selime Aydoğdu1, Emine Çalışkan2, Serap Karaman1,  
Deniz Tuğcu1, Zeynep Karakaş1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,çocuk Hematoloji/onkoloji 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Antifosfolipid sendromu (AFS) arteriyel ve venöz tromboz eği-
limi, tekrarlayan düşükler ve antifosfolipid antikorlarının (AFA) varlığı 
ile karakterizedir. Hastalığın tanısı Sapporo kriterleri ile konmaktadır. 
Edinsel trombofili nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. AFS’da 
mortaliteyi ve morbiditeyi etkileyen en önemli faktör tromboembolik 
komplikasyonlardır. 

Olgu: 16 yaşında erkek hasta çocuk gastroenteroloji polikliniğinde Budd 
Chiari sendromu ve özafagus varisi nedeniyle takipte iken, vena cava infe-
riorda kronik trombusu olması nedeniyle çocuk hematoloji polikliniğimize 
antitrombotik tedavi ve izlem için başvurdu.

Hastanın 4 yıl önce başka bir merkezde ateş, halsizlik, karın ağrısı, hepa-
tosplenomegali vena kava inferiorda tromboz tespit edildiği, PT, aPTT, 
INR yüksekliği, direk coombs, AMA, Anti ds DNA, antikardyoipin antikor-
ları, lupus antikoagulanı pozitifliği nedeniyle antifosfolipit sendrom (APS) 
tanısı konularak kortikosteroid ile enoksaparin başlandığı öğrenildi. O 
dönemde üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve portal ven doppleri 
normaldi.

Hasta 6 ay sonra başka bir merkeze halsizlik, karında şişlik şikayeti ile baş-
vurmuş, oradaki çocuk nefroloğu tarafından SLE kriterlerini karşılamasa da 
SLE’ye sekonder antifosfolipit antikor sendromu olabileceği düşünülerek, 
tromboze damarda rekanalizasyon olmasına rağmen yüksek titrede anti-
kor varlığı nedeniyle hidroksiklorakin başlanmıştı. Hasta bu arada enoksa-
parine devam etmekte idi.

Hasta 2 ay sonra üçüncü bir merkeze halsizlik, karın ağrısı nedeniyle 
başvurmuş, vena kava inferiorda tromboz gerilediğinden, portal hipertan-
siyon, özafagus varisi ve mide kanaması açısından riskli olabileceğinden 
enoksaparin tedavisi kesilmişti.

Hasta son merkez takibinin ikinci yılında karaciğer nakli açısından değer-
lendirilmek üzere fakültemizin çocuk gastroenteroloji polikliniğine 
gönderilmişti.

Olgu Sunumu: Atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovaskü-
ler hastalık tanıları olan 65 yaşında kadın hasta yutkunma güçlüğü, iki ay 
içinde boyunda belirgin büyüyen kitle şikayetleri ile başvurdu. Hastanın 
son 6 ayda 15 kg kilo kaybı, 3 aydır gece terlemesi vardı. Hastanın tam 
kan sayımında hemoglobin: 11,2 gr/dL, beyaz küre:48,2x103/µL, lenfosit: 
1,8x103/µL, nötrofil: 44,3x103/µL, monosit:1,3x103/µL, eozinofil:0,7x103/µL, 
trombosit: 396x103/µL seviyesindeydi. Periferik yaymasında normokrom 
normositer eritrositler, beyaz küre serinde lökoeritroblastik kan tablosu, 
trombositlerin bol ve tekli olduğu görüldü. Hastanın myeloproliferatif 
hastalık şüphesi ve boyunda kitle etyolojisine yönelik tetkikleri yapıldı. 
Periferik kandan ve kemik iliğinden aspirat, biyopsi ve konvansiyonel 
sitogenetik, ayrıca moleküler çalışmalar için t(9;22) ve JAK-2 gönderildi. 
Beyaz küre değerinin çok yüksek olması nedeniyle hidroksiüre 500 mg/
gün başlandı. Hastanın kemik iliğinden bakılan t(9;22) p210 ve p190, 
JAK-2 mutasyonu negatif olarak geldi. Kemik iliği patolojisi normosellüler 
ilik, myeloproliferatif hastalık ile uyumlu olmayan kemik iliği olarak rapor 
edildi. Takibinde boyundaki kitlesi giderek büyüyen hastaya kitle trakeaya 
bası yaptığı için parsiyel rezeksiyon yapıldı. Patoloji sonucu olarak anaplas-
tik tiroid karsinomu olarak rapor edildi. Boyundaki kitlesi giderek büyüme-
ye devam eden hastaya palyatif amaçlı radyoterapi planlandı. Takibinde 
hasta aspirasyon pnomonisi ile sepsis tablosu ile exitus oldu.

Tartışma: Periferik kanda lökoeritroblastik kan tablosu sıklıkla kronik 
myeloid lösemi, primer myelofibrozis gibi myeloproliferatif hastalıklar 
daha nadir olarak da akut myeloid lösemi ve multipl myelom gibi hema-
tolojik maligniteleri akla getirir. Kemik iliğine metastaz yapmış solid organ 
tümörleri de aynı tabloya yol açabileceği gibi hemolitik anemi ve enfek-
siyonlar gibi benign nedenlerle de aynı tabloyu görmemiz olasıdır. Bizim 
hastamızda ise lökosit yüksekliği, lökoeritroblastik kan tablosu, boyunda 
kitle, kilo kaybı gibi bulgu ve semptomların olması akla malign bir süreci 
getirmiştir. Neoplastik süreçlerde özellikle kemik iliği infiltrasyonuna bağlı 
lökoeritroblastik kan tablosu görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle löko-
eritroblastik kan tablosu saptanan ve belirgin anemisi olmayan hastalar 
malignite yönünden tetkik edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Lökoeritroblastozis, anaplastik tiroid karsinomu

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-203 Referans Numarası: 223

SJÖGREN SENDROMU,ÜLSERATİF KOLİTİ VE  
HEPATİT B TAŞIYICISI OLAN BİR HASTADA  
LENFOMA GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
Özgür Timuçin Kutlu1, Demircan Özbalcı2, Emine Güçhan Alanoğlu3

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı

Bu yazıda Ülseratif Koliti ve Hepatit B taşıyıcısı olan Sjögren Sendromu 
(SS) saptanan ve takibinde boyunda şişlikle başvurusunda lenfoma tanısı 
alan olgu sunulmaktadır. Kırksekiz yaşında kadın hasta; 10 yıldır Sjögren 
sendromu, HBV taşıyıcılığı ve Ülseratif Kolitle takipliyken 1 yıldır olan sol 
boyunda şişlik nedeniyle romatolojide parotit lehine değerlendirilmiş ve 
steroid tedavisi uygulanmış. Şişliği artması nedeniyle sol parotiste kong-
lomere lenfadenopati(lap) saptanmış ve diseke edilmiş Diffüz Büyük B 
Hücreli Lenfoma(DBBHL) tanısı alarak kliniğimizde tedavisine başlanmıştır

Giriş: Sjögren sendromu (SS),kadınlarda daha sık (9/1) olan, lakrimal ve 
tükrük bezi iltihaplanması ile karakterize, göz ve ağız kuruluğu yapan, 
arada glandüler genişleme ile karakterize, kronik otoimmün hastalıktır. 
SS’unda kas-iskelet sistemi ve iç organ tutulumları da görülebilir. [1]. SS 
olanlarda lap, hepatomegali, splenomegali tespit edilebilir. Egzokrin salgı 
bezindeki proteinlere karşı oluşan antikorlar ile hücrelerde nekroz ve 
apoptoz oluşur, sitokinleri tetikleyerek lenfoproliferasyona yol açar. Bazı 
hastalarda ise lenfoproliferasyonun monoklonalite kazanmasıyla lenfoma 
gelişimi görülebilmektedir. Hematolojik bulgular, sitopeni, monoklonal 
gammapati ve Non-Hodgkin B hücreli Lenfomayı içerir. Tedaviye rağmen 
12 haftadan uzun süre devam eden tükrük bezi şişmesi, özellikle de bezin 
sertleştiği, nodüler olduğunu veya bölgesel lap ile ilişkili olduğu durum-
larda lenfoma akla gelmelidir. Bu yazıda Ülseratif Koliti ve Hepatit B taşıyı-
cısı olan SS ile ilişkili DBBHL saptanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 10 yıldır Primer SS ve Hepatit B taşıyıcısı olan, 9 yıl önce de rektal 
biyopsi ile Ülseratif Kolit tanısı alan 48 yaşında kadın hasta boyunda şişlik 
nedeniyle öncelikle parotit tanısıyla steroid tedavisi almış ancak şikayetleri 
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-205 Referans Numarası: 412

PRİMER PLEVRAL VE OMENTAL TUTULUM İLE SEYREDEN 
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU.
Vedat Aslan1, Mesut Göçer1, İsmail Baltaoğlu2, Fatma Aykaş1, Erdal Kurtoğlu1,  
İlknur Nizam Özen1, Utku Iltar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi

Diffüz büyük B hücreli Lenfoma, en sık görülen Non Hodgkin lenfoma 
tiplerinden biridir. Genellikle lenfoid sistem tutulumu ile kendini gösterse 
de primer organ tutulumu ile de seyredebilmektedir. Primer plevral tutu-
lum veya primer omental tutulum, olgu sunumu şeklinde raporlanmıştır. 
Akciğer tutulumu daha çok primer mediastinal tiptir. Gastrointestinal 
tutulum ise daha çok mide ve ince bağırsak tutulumu şeklindedir. Plevral 
effüzyon lenfoması HIV pozitif hastalarda görülebilmektedir.

Olgumuz kilo kaybı ve hemoptizi nedeniyle kliniğe başvurmuş. 
Görüntüleme yöntemlerinde batında omental bölgede ve akciğerde 
nodüler malign tutulum saptanmış. Hastanın batında saptanan kitlesin-
den trucut biyopsi yapılmış. Hastanemizin patoloji biriminde yapılan ince-
leme sonucu Diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumlu geldi. Hastanın 
sol akciğeri plevral effüzyon nedeniyle kapandı ve bu nedenle torasentez 
yapıldı. Sonrasında hastaya R-CHOP başlandı. 3. Kür sonrası hastanın PET 
görüntülemesinde tama yakın yanıt alındı.

Fizik muayenesinde boy ve kilosu 3-10. persantildeydi. Batın ön duvarında 
kollateral venler belirgin, karaciğer 6 cm, dalak 6 cm ele geliyordu.

Labarotuvar tetkiklerinde beyaz küre: 2300/ mm3, Nötrofil: 1200/ mm3, 
hemoglobin:10.3 gr/dl, trombosit 91.800 /mm3 olmak üzere pansitope-
nikti. PT: 16 sn (10-14), aPTT: 40,9 sn (21-36) INR 1.46 (0.8-1.2), d-dimer 280 
mg/dl (0-550), antikardyolipin IgM ve antikardyolipin IgG: pozitif, Faktör V 
leiden mutasyonu heterozigot pozitif idi.

Hastanın romatolojik tetkiklerinde ANA, Anti ds DNA ve Lupus 
Antikoagulanı: pozitif geldi. Anti- beta 2 glikoprotein 1 IGM: >200 RU/ml 
(<20), Anti- beta 2 glikoprotein 2 IGM: >200 RU/ml (<20) pozitif olması 
hastada antifosfolipit sendromu tanısını destekledi.

Batın BT anjiyografisinde vena kava inferiorda suprahepatik düzeyde 
kronik trombus görüldü. Orta ve sağ hepatik venlerde ileri derece darlık 
mevcuttu. Üst GİS endoskopide grade II özafagus varisi tespit edildi.

Hasta hematoloji polikiniğimize geldiğinde; spirinolakton ve asetilsalisilik 
asit kullanmaktaydı. Hastada asetilsalisilik asit kesilip koruyucu dozda 
enoksaparin tedavisi başlandı. Pansitopenisi için yapılan kemik iliği aspi-
rasyonunda (KİA) bir özellik saptanmadı. Enoksaparin tedavisi dördüncü 
ayda kesilerek oral antikoagülan tedaviye (warfarine) geçildi.

Hastanın son görüntülemelerinde kronik trombusu azalmakla birlikte 
devam etmekte, warfarin,hidroksiklorakin, azotioprin, spirinolakton, prop-
ranolol kullanmakta çocuk romotoloji, çocuk gastroenteroloji ve çocuk 
hematoloji tarafından klinik durumu stabil şekilde izlenmektedir.

Sonuç: Antifosfolipit sendromunu erken tanınması, gelişebilecek trom-
bozu önleme açısından, tromboz gelişmiş ise de uygun tedavisinin erken 
yapılması, başka komplikasyonların gelişmemesi açısından önemlidir. 
Hastalığın takip ve tedavisinde iyi bir multidisipliner yaklaşım yüz güldü-
rücü olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendrom, Budd-Chiari
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 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-206 Referans Numarası: 33

SİCKLE-BETA TALASEMİ: BİR OLGU SUNUMU
Tuğba Belgemen Özer1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji 
Kliniği

Sickle-Beta Talasemi orak hücreli anemi hastalığının seyrek görülen bir 
şekli olup otozomal çekinik geçiş gösterir. Homozigot orak hücreli ane-
miden farkı kan sayımında ortalama eritrosit volümü (MCV) ve ortalama 
eritrosit hemoglobini (MCH) değerlerinin düşük olması, homozigot talase-
miden farkı çevresel kan yaymasında orak hücrelerin görülmesidir. Normal 
hemoglobin (Hb)’in hiç olmadığı Sickle Beta Sıfır (Sβ0) Talasemi ve normal 
Hb’nin düşük olduğu Sickle Beta Artı (Sβ+) Talasemi olarak adlandırılan iki 
tipi mevcuttur.

Bir yaş dokuz aylık kız hasta solukluk, halsizlik yakınmalarıyla başvurdu. 
Bir yaşından beri kansızlığı olduğu, üç aydır Fe+3 tedavisi almasına karşın 
kansızlığının düzelmediği öğrenildi. Hastalık ve ilaç kullanımı yoktu. Anne 
30 yaşında, Bilecik’li, talasemi taşıyıcısı, baba 30 yaşında, Ankara’lı, sağlık-
lıydı. Anne baba eş akrabalığı ve kardeşi yoktu. Fizik incelemede ağırlık 
10.5 kg (%10), boy 86 cm (%50), baş çevresi 46 cm (%10), soluk, sarı, halsiz 
görünüm, 10/6 sistolik üfürüm, tansiyon 80/50 mmHg, kalp hızı 110/dk, 
karaciğer ele gelmiyor, dalak 1 cm ele geliyordu. Kan sayımında beyaz 
kan hücreleri (BK) 7640/mm3, kırmızı kan hücreleri (KK) 3.5 M/Ul, Hb 7.8 g/
dl, MCV 67.3 flt, MCH 22.4 pg, ortalama eritrosit hemoglobin yoğunluğu 
(MCHC) 33.2 g/dl, eritrosit dağılım genişliği (RDW) %24.4, trombositler 
(PLT) 214.000/mm3, retikülosit %11.24, düzeltilmiş retikülosit %8, direkt 
Coombs testi negatif, çevresel kan yaymasında %40 segment, %56 len-
fosit, %4 monosit, %4 normoblast, hipokromi, mikrositoz, anizositoz, 
poikilositoz, polikromazi, hedef hücreler, stomatositler, gözyaşı hücreleri, 
sferositler, makrositler, parçalanmış eritrositler ve orak hücreler izlendi. 
İndirekt bilirubin (1.93 mg/dl) ve laktat dehidrojenaz enzim (447 IU/L) yük-
sekliği dışında biyokimyasal incelemeler normaldi. Serum demiri (Fe) 94 
ug/dl, toplam demir bağlama kapasitesi (TDBK) 210 ug/dl, Ferritin 99.73 
ng/ml bulundu. Anne incelemelerinde BK 9820/mm3, KK 5.28 M/Ul, Hb 12 
g/dl, MCV 69.2 flt, MCH 22.6 pg, MCHC 32.7 g/dl, RDW %14.7, PLT 184.000/
mm3, Fe 81 ug/dl, TDBK 203 ug/dl, Ferritin 36.47 ng/ml, Hb A %95.3, Hb 
A2 %3.3, Hb F %1.4, demir tedavisi sonrası tekrarlanan Hb A %92.2, Hb A2 
%5.3, Hb F %2.5 bulunarak Beta Talasemi Taşıyıcısı olduğu görüldü. Baba 
incelemelerinde BK 6870/mm3, KK 5.45 M/Ul, Hb 15.5 g/dl, MCV 83 flt, 
MCH 28.4 pg, MCHC 34.2 g/dl, RDW %15.5, PLT 228.000/mm3, Fe 131 ug/
dl, TDBK 286 ug/dl, Ferritin 68.85 ng/ml, Hb A %59.7, Hb A2 %3.2, Hb F %0, 
HbS %37.1 bulunarak kan sayımı tamamen normal olmasına karşın Orak 
Hücreli Anemi Taşıyıcısı olduğu görüldü. Hemoglobin elektroforezinde Hb 
A %0, HbA2 %4.7, HbF %24.8, HbS %70.7 bulunan hastada Sickle-Beta 
Talasemi tanısı düşünüldü. Değişinim (Cd6(A>T) /IVS1.1(G>A)) inceleme-
siyle tanı kesinleştirildi. Kan aktarımı gerektiren belirtili ağır anemi, Hb 
A’nın %0 olması ve çevresel kan yaymasında orak hücreler ve normoblast-
ların görülmesi nedeniyle Sβ0 tipi düşünüldü. Baba ve hamile olan anne 
hastalık ve doğum öncesi tanı hakkında bilgilendirildi, hasta hastalık ve 
etkileri yönünden takibe alındı, destek tedavileri verildi.

Sickle-Beta Talasemi oldukça seyrek görülen bir orak hücreli anemi has-
talığı biçimidir. Bu olgu hem seyrek görülmesi hem de ülkemizde devam 
etmekte olan evlilik öncesi kalıtsal kan hastalıkları taramaları sırasında 
sadece bir eşte taşıyıcılık bulunsa bile diğer eşin de mutlaka ayrıntılı 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: orak hücreli anemi, sickle-beta talasemi

Non Hodgkin lenfomalar arasında özellikle Diffüz büyük B hücreli 
lenfoma’da lenf nodu tutulumu yapmadan primer organ tutulumu izlene-
bilmektedir. Bu nedenle ilk tanı anında solid organ tümörü düşünülmek-
tedir. Tedaviye yanıtı solid organ tümörlerine göre belirgin olarak iyidir. 
Yeterli örnekleme ile tanı konarak gereksiz yere cerrahi ve radyoterapi 
tedavisi yapılması önlenebilmektedir. Hasta lenfomadan çok metastatik 
solid organ malignitesine benzeyen kliniği ile nadir görülen bir olgudur.
Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, DBBHL, Non Hodgkin lenfoma, 
omentum, plevra
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-208 Referans Numarası: 343

TESTİKÜLER TUTULUMLA SEYREDEN DBBHL OLGU 
SUNUMU
Cenk Sunu1, Zeynep Ertürk1, Tuba Hacıbekiroğlu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) tüm Hodgkin dışı lenfomaların 
%30-58’ini oluşturur. Tedavi seçimi hastanın yaşına, yaşa uyarlanmış IPI’ye 
ve doz yoğun tedavi yaklaşımlarının uygulanabilirliğine göre yapılmalıdır. 
Tedavisiz bırakılması halinde DBBHL’nın sağ kalımı 1 seneden azdır.

DBBHL; Merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu açısından risk sınıflamasına 
ayrılırken kullanılan kriterler: Yaş>60, LDH>Normal, Evre 3 veya 4 hastalık, 
ECOG performans >1, Böbrek veya adrenal gland tutulumu, ekstranodal 
tutulum ≥1. Kriterlere göre risk değerlendirilmesi yapılan hastalarda; 0-1 
risk taşıyanlarda diagnostik ve proflaktik girişim gerekliliği yokken, 2-3 
faktöründe diagnostik girişim gerekliliği 4-5 risk faktorü bulunduranlarda 
ise hem diagnostik hemde proflaktik girişimin gerekliliğine işaret edil-
miştir. Düşük riskli hastalarda 2 yıllık MSS hastalık riski <%1 iken, orta risk 
grubunda %4.1 ve yüksek risk grubunda ise %17 ye ulaştığı dikkatimize 
sunulmaktadır. National Comphrensive Canser Network (NCCN) Non-
Hodgkin lenfoma rehberine göre seçilmiş olgularda (paranazal sinüs, 
testiküler, epidural, kemik iliği tutulumları, HIV pozitifliği, ≥2 ekstranodal 
tutulum, yüksek LDH) MSS ile ilişkili olaylarda artmış risk bulunabilir. Bu 
olgularda MSS profilaksisinin nasıl yapılacağı kesin olmamakla beraber 
tedavi verilirken sistemik metotreksat (3-3.5 g/m2) verilmesi düşünülebilir. 
Mevcut veriler ışığında, MSS tutulumu açısından yüksek riskli hastalara, ilk 
ve ikinci R-CHOP tedavilerinden hemen sonra sistemik yüksek doz metot-
reksat (3-3.5 g/m2) verilmesi önerilmektedir. Biz bu vakada testiküler kit-
leden yapılan biyopsi sonrası DBBHL tanısı konulan olguda SSS profilaksisi 
gereklililiğini sunmayı amaçladık.

Olgu: 58 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 8 ay önce başlayan sağ testiste 
ağrısız şişlik şikayetiyle polikinliğe başvurdu. Yapılan fizik muayenede 
periferik lenfadenomegali, hepatosplenomegali tespit edilmeyen, oro-
nazofarenks muayenesi normal olan hastanın sağ testisinde ele gelen kitle 
saptandı. Bunun üzerine hastaya görüntüleme tetkikleri yapıldı. Skrotal 
USG’de skrotum içerisinde sağ testis boyutu 52x44x38mm olup artmış 
izlendi, sağ testis kontürleri hafif lobüle izlenmiş olup parankimi heterojen 
yapıda, sağ testiste ekstra testiküler bölge ile bağlantısı izlenen ince multi 
septalı izoekoik yapılar mevcuttu (sağ testis tümör). Hastaya sağ radikal 
orşiektomi operasyonu uygulandı. Yapılan immünhistokimyasal boyama-
larda; LCA, CD20, CD79a ile diffüz, BCL-2, Bcl-6 ve MUM-1 ile yaygın boyan-
ma gösterdi. CD10, CD23, SiklinD1, PanCK, Vimentin, İnhibin ve CD99 ile 
boyanma görülmedi. CD3 ve CD5 ile reaktif boyanma paterni görüldü. 
Kİ-67 proliferasyon indeksi %80 olarak saptandı. Bulgularla hastaya Diffüz 
Büyük B Hücreli Lenfoma (non-germinal merkez sub tip) tanısı konuldu.
Hastaya sağ radikal orşiektomi operasyonu uygulandı. Hastaya evreleme 
amaçlı Pet CT çekildi. Ki tutulumu araştırılan hastaya ki bx yapıldı. Kemik 
iliği aspirasyon+biyopsi; Normosellüler kemik iliği olarak geldi. Tetkik 

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-207 Referans Numarası: 266

AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTADA RASTLANTISAL 
SAPTANAN AKCİĞER ADENOKANSERİ
Derya Selim Batur1, Nergiz Erkut1, Ümit Çobanoğlu2, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Lösemi ve ikincil malignite birlikteliği ilk kez 1878 yılında Wipham tarafın-
dan bildirilmiştir. Japonya’da yapılan bir çalışmada lösemi ile birlikte görü-
len malign solid tümör insidansının %0.5 ile %0.6 arasında değiştiğini bil-
dirilirken, bir başka çalışmada bu oran %2.4 olarak belirtilmiştir. Lösemi ve 
malign solid tümör birlikteliği sıklıkla kronik lösemilerde gözlenmektedir. 
Akut miyeloid lösemili (AML) hastaların ancak %6’sında saptanmakta ve 
bunlarında çoğunu tedaviye sekonder gelişen kanserler oluşturmaktadır. 
Hematolojik malignitesi olan olgularda eş zamanlı kanser görülme sıklığı 
yaşlı hasta birlikte artış göstermektedir. Bu vaka takdiminde AML tanılı bir 
hastada tedavi sürecinde saptanan akciğer adenokanser olgusu sunuldu.

Olgu: 55 yaşında erkek hasta, bir aydır olan halsizlik, baş ağrısı şikayeti 
ile dış merkeze başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde pansitopeni 
saptanmasın üzerine kliniğimize yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde hemog-
lobin:7.1 g/dl, lökosit:1600/µL, trombosit: 41000/µL olarak saptandı. 
Periferik yaymada atipik hücre izlenmedi. Kemik iliği aspirasyon incele-
mesinde %75 oranında akımsitometrik analizde CD13, CD38, CD45 ve 
CD117(+) pozitif olan miyeloblast saptandı. Kemik iliği biyopsi inceleme-
sinde immünhistokimyasal olarak CD117(+), CD33 (+), CD13 zayıf fokal 
(+), TdT(-), CD3(-), CD79a(-), Pax-5(-), CD10 (-), MPO(-), CD68(-), lizozim(-) 
interstisyel tarzda dar blastoid hücre infiltrasyonu içeren kemik iliği izlendi 
(Resim 1). Moleküler ve sitogenetik anomalite tespit edilemedi. Hastaya 
3+7 (ARA-C+idarubicin) remisyon indüksiyon tedavisi başlandı. Tedavi 
sırasında gelişen febril nötropenik ateşin etyolojisini araştırma amaçlı 
çekilen High-Resolution Computed Tomography’de (HRCT) sağ akciğer 
üst lob posteriorda 21x13 mm boyutunda içerisinde kaviter alanı bulu-
nan ve kesintili bronş görünümü izlenen düzensiz sınırlı çevreye yer yer 
spiküler uzanımları izlenen lezyon izlendi. Sigara kullanım (1 paket/gün) 
öyküsü olan hastaya AC’deki kitleden transtorasik iğne biyopsisi yapıldı. 
İmmünhistokimyasal çalışmada neoplastik hücrelerde TTF-1 (+), Napsin 
A (+), p40 (-) idi, histokimyasal çalışmada ise bazı neoplastik hücre sitop-
lazmasında PAS pozitifliği görüldü. Küçük hücreli dışı karsinom (adeno-
karsinom lehine) olarak belirtildi (Resim 2). Hastaya üst lobektomi yapıldı 
ve patoloji sonucu grade 2 adenokarsinom olarak tanımlandı. Cerrahi 
sınır intakt olarak saptandı ve perinöral, lenfovasküler invazyon görül-
medi. Akciğer adenokanser nedeniyle kemoterapi planlanmayan hastaya 
AML’ye yönelik konsolidsyon amaçlı 3 kür yüksek doz ARA-C verildi. Hasta 
halen remisyonda izlenmektedir.

   Bu vaka bize sigara kullanım öyküsü nedeniyle akciğer kanseri görülme 
riski yüksek olan AML tanılı hastalarda ikincil malignitelerin erken tanı ve 
tedavisinin önemini göstermekteydi. 
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, akciğer kanseri
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tipi,nötrofil ve trombost engraftman süreleri açısından anlamlı fark tespit 
edilmemiştir. Ancak bortezomib grubunda tedaviye yanıt vermeyen hasta 
oranı, lenalidomid grubuna göre daha yüksekti (p=0.009). Lenalidomid 
grubunun toplam yaşam süreleri bortezomib grubuna göre daha yüksek 
bulundu ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (73.8±4.8 vs 
71.8±10.2 ay, sırasıyla, p=0.116). Lenalidomid ve bortezomib grupları 
arasında hastalıksız sağ kalım süreleri açısından fark yoktu(12.5±1.7 vs 
30.9±17.1 ay, sırasıyla,p=0.601)

Tartışma: Bortezomib ve lenalidomid temelli rejimler OHKHN sonra-
sında idame tedavisi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. MM hastalarının 
risk sınıflaması, OHKHN sonrasında idame tedavi seçimi için önemlidir. 
Genellikle lenalidomid temelli rejimler standart risk MM hastalarında, 
bortezomib temelli rejimler ise orta ve yüksek riskli hastalarda öneril-
mektedir. Çalışmamızdaki hastaların risk sınıflaması, sitogenetik ve FISH 
sonuçlarında yeterli veri olmadığından belirlenemedi. Bununla birlikte, 
iki grubun parametreleri arasında istatistiksel olarak aralarında fark yoktu 
(OHKHN öncesindeki hastalık durumu hariç). MM hastalarında sağ kalım 
ve başlangıç tedavisine yanıt arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bazı çalışmalar, 
daha derin yanıt elde etmenin sağ kalıma katkısı olduğunu göstermişse 
de; bu bulgunun altta yatan hastalık biyolojisini veya spesifik tedavi 
etkisini yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir. Çalışmamızda bortezomib 
grubunda yanıt vermeyen hasta oranı lenalidomid grubuna göre daha 
yüksekti. Bu veri iki şekilde yorumlanabilir. İlk olarak,bortezomib grubun-
da daha yüksek oranda yanıtsız hasta bulunmasına rağmen, OS ve DFS 
açısından diğer grupla anlamlı bir farklılık izlenmedi. Bu sebeple yanıt-
sız hastalarda bortezomibin başarılı olduğu söylenebilir. Diğer yandan 
istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, lenalidomid grubu bir 
miktar daha uzun genel sağ kalıma sahip gözükmektedir. Lenalidomid 
grubundaki bu farkın sebebi olarak, lenalidomid grubundaki hastaların 
OHKHN öncesindeki hastalık durumu gösterilebilir. İkincisi, sitogenetik ve 
FISH test sonuçlarında elimizde yeterli veri olmamasına rağmen, dirençli 
hastalarda bortezomib temelli rejimler verildi. Bu nedenle, hastaların 
OHKHN öncesindeki hastalık durumlarını değerlendirmenin, sitogenetik 
testlere erişimin olmadığı durumlarda idame rejiminin seçimi için yeterli 
olabileceği ileri sürülebilir.

Literatürde bortezomid ve lenalidomid temelli idame tedavilerinin HKHN 
sonrasında orta ve yüksek riskli hastalarda karşılaştırmalı bir çalışması 
bulunmamaktadır. Çalışmamız geri dönük tasarlanmış olsa da, biz bu 
çalışmada her iki idame tedavisinin birbirine üstünlüğünü gösteremedik.
Bu nedenle idame tedavisi seçiminde hastanın klinik durumu ve dokto-
run klinik deneyimi temel alınmalıdır. Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında 
sitogenetik verilerin yetersizliği ve hasta sayısının azlığı sayılabilir.Sonuç 
olarak, bortezomib ve lenalidomid temelli rejimlerin OHKHN sonrasındaki 
idame tedavide birbirlerine üstünlükleri gösterilememiştir.
Anahtar Kelimeler: bortezomib, lenalidomid, otolog kök hücre nakli, multipl mye-
lom, idame tedavisi

sonuçlarıyla hasta Evre 4, IPI 3 olarak değerlendirildi. R-CHOP protokolü ve 
SSS profilaksisi açısından yüksek doz Mtx kemoterapi protokolü başlandı 
ve tedavisi devam etmektedir.

Sonuç olarak; DBBHL tanısı konularak tedavi verilen hastalarda, MSS pro-
filaksisi yapılacak hasta grubu belirlenmesi ve uygun tedavi rejimi uygu-
lanması; hastanın sağ kalımı ve prognozu açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: SSS PROFLAKSİ, LENFOMA

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-209 Referans Numarası: 248

MULTİPL MYELOMDA BORTEZOMİB-TALİDOMİD-
DEKSAMETAZON İLE KÖK HÜCRE HAREKETE GEÇİRME 
GÜVENLİ VE ETKİNDİR
İrfan Yavaşoğlu1, Atakan Turgutkaya1, Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Kliniğimizde kök hücre nakline aday myelom hastalarının remis-
yonu sağlayıcı tedavisi (2 VAD + 2 VTD) sonrası siklofosfamid veya başka 
bir kimyasal tedavi ajanı olmaksızın filgrastim ile harekete geçirme 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Otolog kök hücre nakline uygun 23 MM (14 erkek, 9 kadın, yaş 
ortalaması 59.5±8) hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların 
Durie –Salmon evrelemesine göre 13’ü evre 3A, 7’si evre 2A, 2’si Evre 3B ve 
bir hasta 1A idi. Bu hastalara standart olarak 2 kür VAD sonrası 2 kür VTD 
tedavisi verildi. Hastalar 4. Kür ortasında değerlendirildi, 19 hastada tam 
yanıt; 4 hastada çok iyi kısmi yanıt mevcut idi. Hastalara dördüncü kür VTD 
tamamlanmasının ardından, 22. gün bortezomib tedavisinden bir gün 
sonra filgrastim 10 mikrogr/kg günde tek doz olarak başlandı. Filgrastim 4 
gün süre ile verildi. 5. gün kök hücre harekete geçirme işlemi gerçekleşti-
rildi. Tüm işlemlerde Haemonetics MCS+ aygıtı kullanıldı.

Bulgular: İşlem öncesi çevre kanında CD 34 miktarı 22/mikrolitre idi. 
Ortalama aferez sayısı 1.6, ürün miktarı 505.4±123 ml, CD 34 miktarı 
8.4±10.5 x106/kg idi. Hastaların tümünde herhangi bir yan etki olmaksızın 
harekete geçirme gerçekleşti. 

Sonuç: MM hastalarında VAD+VTD ile remisyon sağlayıcı tedavi sonrası 
siklofosfamid veya başka bir sitostatik ajan olmaksızın filgrastim ile yapılan 
harekete geçirme güvenli ve etkindir. 
Anahtar Kelimeler: multiple myelom, harekete geçirme, otolog,kök hücre nakli

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-210 Referans Numarası: 253

MULTİPL MİYELOMDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ 
SONRASI BORTEZOMİB VE LENALİDOMİD TABANLI 
REJİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ümit Yavuz Malkan1, Gürsel Güneş1, Esra Sarıbacak Can1, Müfide Okay2, Okan Yayar3, 
Hakan Göker2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
3Çanakkale Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Biz bu çalışmada, multipl myelomlu hastalarda otolog hematopoi-
etik kök hücre nakli (OHKHN) sonrasında idame amacıyla verilen bortezo-
mib ve lenalidomid rejimlerini karşılaştırmayı amaçladık.

Olgular ve yöntem: 2005-2014 yılları arasında OHKHN yapılan multipl 
myelom hastaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmaya toplam 
45 hasta dahil edildi. Nakil sonrası idame tedavisi seçimine göre göre has-
talar iki gruba ayrıldı. İlk grup otolog nakil sonrasında lenalidomid temelli 
kemoterapi alan hastalar idi (lenalidomid-deksametason gibi). İkinci 
grup ise bortezomib temelli rejimler olan bortezomib-deksametazon 
ve bortezomib-siklofosfamid-deksametazon rejimleri verilen hastalardı.
Lenalidomid ve bortezomib gruplarında sırasıyla 29 ve 16 hasta mevcuttu. 

Sonuçlar: Hastaların temel parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. İstatistiksel 
olarak her iki grupta yaş, cinsiyet, ISS, ECOG, serum hemoglobin düze-
yi, kalsiyum, ürik asit, kreatinin, albümin, M protein düzeyi, M protein 
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 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-212 Referans Numarası: 590

ERİTROİD SERİDE BASKILANMA İLE PREZENTE OLAN 
OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİLİ VAKA
Selin Merih Urlu1, Funda Ceran1, Duygu Nurdan Avcı1, Emine Eylem Genç1,  
Mehmet Ali Uçar1, Merve Pamukçuoğlu1, Simten Dağdaş1, Gülsüm Özet1

1Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Otoimmun hemolitik anemi (OİHA), hastanın kendi eritrositlerine 
karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile 
karakterize bir hastalıktır. Otoimmun hemolitik anemili hastaların kemik 
iliği incelemesinde genellikle eritroid hiperplazi saptanır. Biz eritorid 
seride baskılanma ile giden otoimmun hemolitik anemili vakayı sunmayı 
amaçladık.

Olgu: Bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan 45 yaşındaki erkek hastaya 
1 hafta önce bel ağrısı nedeniyle başvurduğu fizik tedavi polikliniğinde 
analjezik reçete edilmiş.5 gün sonra genel durumu bozulan hasta acil ser-
vise başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde hb:13 g/dl T.Bilirubin:15 mg/
dl D.Bil:8.5 mg/dl kreatinin:5 mg/dl olarak saptandı. Periferik yaymasında 
şistositleri olmayan, direkt coombs testi pozitif olan hastaya metilpred-
nizolone tedavisi ile günlük takibine göre hemodiyaliz işlemi uygulandı. 
Steroide yanıt alınamayan takiplerinde giderek anemisi derinleşen(hb:5 
g/dl) ve retikülositopenisi olan hastaya kemik iliği aspirasyonu yapıldı. 
Aspirasyonda eritroid seride baskılanma, myelogranülositer seri haki-
miyeti saptandı. Hastaya rituksimab tedavisi verildi. Rituksimab sonrası 

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-211 Referans Numarası: 56

LİTERATÜR IŞIĞINDA MEME İMPLANTI İLİŞKİLİ 
ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA
Ayşe Nilgün Kul1, Zekeriya Kul2

1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Yrd. Doç. Dr. / Plastik Cerrahi Uzmanı/ Üsküdar Üniversitesi

Estetik amaçlı, silikon implant ile meme büyütme ameliyatı son yıllarda 
oldukça popüler hal almıştır. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği 
(ISAPS) tarafından 2015 yılı global istatistik sonuçlarına göre her yıl yak-
laşık 1,5 milyon silikon meme protezi implante edilmektedir. 2016 yılında 
Amerikan İlaç Dairesi(FDA), silikon implant ile meme büyütme ameliyatı 
gerçekleştirilmiş kadınlarda, implant ile ilişkili Anaplastik Büyük Hücreli 
Lenfoma(ABHL) gelişiminde küçük de olsa artmış bir risk olabileceğini 
bildirmiştir. Bu tarihten sonra, implant ile ilişkili ABHL’nın etyolojisi ve 
tedavi protokolü üzerine detaylı çalışmalar yapılmaya başlanmış, ancak, 
ülkemizin de aralarında bulunduğu bir çok ülkede, hastalığın önlenmesi 
ya da erken teşhis amaçlı multidisipliner çalışmaya yönelik bir hazırlık 
yapılmamıştır. Bu çalışmadaki amacımız; implant ile ilişkili ABHL’nın olu-
şum mekanizması, suçlanan etyolojik faktörler, hastalığın önlenmesine 
yönelik yapılması gerekenler, evreleme ve tedavi protokolü ile ilgili bilgi-
leri, literatürler ışığında derleyerek, konu ile ilgili multidisipliner grupların 
çalışmalarına ışık tutmaktır.

Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (ABHL), ilk olarak Stein ve arkadaşları 
tarafından 1985’te büyük anaplastik CD30 taşıyan lenfositlerden oluşan 
lenfoma olarak tanımlanmıştır. Karakteristik translokasyon olan t(2;5) 
nükleoplazmin (NPM)/anaplastik lenfoma kinaz (ALK) (NPM-ALK) füzyon 
proteinine, bunun sonucunda da ALK, tirozin kinazın aktivasyonuna ve 
kontrolsüz hücre proliferasyonuna yol açar. ABHL; ALK(+) ve ALK(-) olarak 
iki alt gruba ayrılır. İmplant ile ilşkili ABHL’nin prognozu ALK(-) olmasına 
karşın diğer ALK(-) ABHL’li hastaların prognozuna göre daha iyidir. 

Hastalık oluşumu ile ilgili bazı teoriler öne sürülmüştür. Bunlardan birin-
cisi bakteriyel biofilm oluşumu ve T lenfositlerin antijenik stimulusu, 
bir diğeri ise doku-implant yüzeyi arasındaki mekanik travma ve kronik 
inflamasyondur.

Herhangi bir travma ya da enfeksiyon ile ilişkilendirilmeyen, 1 yıldan daha 
uzun süredir var olan seroma ABHL’yi düşündürmelidir. Tanısı konulmuş 
implant ilişkili ABHL vakalarında sistemik yayılımın, bölgesel-uzak lenf 
nodlarının veya organ tutulumunun tespiti için ise PET-CT ideal yöntem-
dir.Seroma tespit edilen vakalarda aspirasyon materyalinden CD30 immu-
nohistokimya ve flow cytometry yapılmalıdır. Lenf nodları için, ince iğne 
aspirasyon biyopsisinin yalancı negatif netice vereceği ihtimaline karşı, 
eksizyonel biyopsi yapılmalıdır. 

MD Anderson tarafından implant ilişkili ABHL için geliştirilip modellenen 
evreleme sistemine göre yapılan bir çalışmada; hasta spekturmunu evre 
IA (35.6%, sadece efüzyon sıvısı mevcut), evre IB (11.5%), evre IC (13.8%), 
evre IIA (25.3%), evre IIB (4.6%), evre III (9.2%) evre IV (0%) hastaların oluş-
turduğu tespit edilmiştir.

Biyopsi ile doğrulanmış, implant ilişkili ABHL tanısı konmuş hastalarda 
cerrahi tedavi; implantın çıkarılması, negatif sınır ile tümörün rezeksiyonu 
ve total kapsülektomiyi içerir. Vakaların büyük bir kısmı Lugano IE evresin-
de olduğu için tek başına cerrahi tedavi yeterli olmaktadır.Lokal rezidual 
tümör, pozitif marjin veya rezekte edilemeyecek göğüs duvarı invazyonu 
varlığında radyoterapi kombine edilmelidir. Lenf nodu tutulumu olan 
ileri hastalık varlığında(Lugano II-IV) ise sistemik tedavi gerekmektedir. 
Sistemik tedavide ya Antrhracycline içeren kombinasyon tedavisi ve buna 
alternatif olarak Brentuximab kullanılmalıdır. 

Her ne kadar implant teknolojisinde büyük gelişmeler yaşanmış ve imp-
lant yüzeylerinde büyük değişikliklere gidilmiş olsa da, bu güne kadar 
kullanılmış ve hala ülkemizde kullanılmaya devam eden “macrotextured” 
yüzey özelliğine sahip implantlar, implant ilişkili ABHL açısından plastik 
cerrahların ve hematologların daha dikkatli olmalarını gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Silikon İmplant, ABHL.
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tutulumu nadir olarak bildirilmiştir. Bu olguda kemoterapi ile klinik, labo-
ratuar ve radyolojik açıdan yanıt sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: karaciğer hastalığı, anaplastik büyük hücreli lenfoma

 � Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
P-214 Referans Numarası: 294

APLASTİK ANEMİ ETYOLOJİSİNDE PİRÜVAT KİNAZ 
EKSİKLİĞİ
Can Acıpayam1, Hatice Çevirici2, Ekrem Ünal3, Abdulkadir Yasir Bahar4, Ömer Duyuran2, 
Sezen Koçarslan4

1KSÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
2KSÜ Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri 
4KSÜ Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Giriş: Pirüvat Kinaz eksikliği, Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz eksikliğinden 
sonra en sık karşılaşılan eritrosit enzimopatisidir. Enzimin çok sayıda 
mutant tipi vardır. Mutant enzimler normal aktivitenin %5-20’sini gösterir-
ler. Hastalık otosomal resesif geçer. Non-sferositik hemolitik anemi bulgu-
ları makrositoz, anisositoz, polikromatofili görülür. Anemiye retikülositoz 
eşlik eder. Klinik olarak hastalık kendini değişik şiddetlerde belli eder. Orta 
ve ağır derecede anemi görülebilir (Genellikle Hgb 4-10g/dl arasındadır). 
Sıklıkla yenidoğan döneminde sarılık ile kendini gösterir. Orta büyüklükte 
bir splenomegali eşlik eder. Uzun dönemde safra kesesi taşları ve hemoli-
tik anemiye bağlı kemik değişiklikleri görülür. Parvovirüs B19 enfeksiyonu 
ile aplastik kriz meydana gelebilir. Tanı enzimin miktarının spektrofoto-
metrik yöntemle kantitatif olarak ölçümü ile konur. Tedavide folik asit des-
teği verilmelidir. Gerektiği kadar eritrosit transfüzyonları da yapılmalıdır.

Burada pürivat kinaz enzimi eksikliği olan ağır aplastik anemili bir olgu 
sunulmuştur.

Olgu: 8 yaşında kız hasta 10 gündür ateş ve halsizlik şikayeti ile baş-
vurdu. Fizik muayenede organomegali yoktu ve bacaklarında peteşiyal 
döküntüsü saptandı. Yapılan tetkiklerinde beyaz küre sayısı 5000 /mm3, 
nötrofil sayısı 30 /mm3, HGB 9,7 g/dl, HCT %26,9, Trombosit sayısı 9000 /
mm3 ve retikülosit sayısı %0,12 olarak görüldü. Periferik yaymasında %100 
lenfosit vardı, trombositler görülmedi, eritrositler hipokrom mikrositer 
idi. Biyokimyasal tetkikler normal ve Direkt Coombs negatif bulundu. 
Hemoglobin elektroforezi normal, viral ve bakteriyel serolojisi negatif 
idi. Hastada bakılan parvovirüs B 19 negatif geldi. İmmünglobulinler ve 
subgrupları normal idi. Kemik iliği aspirasyon yayması aplastik anemi ile 
uyumlu idi. Kemik iliği biyopsisisi hiposelüler kemik iliği olarak raporlandı. 
Hastaya ağır aplastik anemi tanısı kondu. Pirüvat kinaz enzim aktivitesi 45 
mU/109^RBC (N: 60-220) geldi. Hastaya folik asit desteği yapıldı.Üç ay ara-
lıklı transfüzyon desteği alan hastanın aplastik anemisi spontan düzeldi. 
Tanıdan üç ay sonra bakılan kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi normal 
olarak değerlendirildi.

Sonuç: Pirüvat Kinaz eksikliğinde parvovirüs B19 enfeksiyonu ile aplastik 
kriz meydana gelmektedir. Bizim olgumuzda parvovirüs enfeksiyonu 
olmadan ağır aplastik anemi oluşmuş ve üç ay içinde spontan ola-
rak düzelmiştir. Aplastik anemi etiyolojisinde Pirüvat Kinaz eksikliğide 
araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pirüvat Kinaz eksikliği, aplastik anemi

hemolizi gerileyip hemoglobin seviyeleri yükselen hastanın akut böbrek 
yetmezliği düzeldi.

Tartışma: Otoimmun hemolitik anemide tanı artmış retikülosit sayısı ve 
direkt coombs pozitifliği ile konur. Nadiren retikülositlere karşı gelişen 
antikor sonucu retikülositopeni görülebilir. Seyrek olarak aplastik kriz 
görülebilmektedir. L. Liesveld ve arkadaşlarının otoimmun hemolitik 
anemili hastalarda eritropoetik yanıtın çeşitliliğinin incelendiği 109 vakalı 
çalışmada 57 hastaya kemik iliği biopsisi yapılmış. Retikülositopenisi 
olan 21 hastanın 16’sında eritroid hiperplazi, 3 hastada infiltratif kemik 
iliği hastalığı, 1 hastada eritroid hipoplazi ve 1 hastada eritropoezis 
gösterilememiş. Bizim hastamızda da retikülositopeni ile birlikte kemik 
iliği incelemesinde eritroid seride baskılanma tespit edildi. Literatürde 
kemik iliği aplazisi, kemik iliği infiltrasyonu, megaloblastik değişiklikler, 
CFU_E(eritroid koloni oluşturan ünite) inhibe eden otoantikorlu vakalar 
mevcut olup uygun vakalarda kemik iliği incelemesi yapılmalıdır. Bizim 
hastamızda dramatik yanıt veren rituksimab tedavisi gibi erken dönemde 
tedavi planı belirlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: otoimmun hemolitik anemi, retikülositopeni, rituksimab

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-213 Referans Numarası: 603

DEKOMPANSE KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE PREZANTE 
OLAN ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA, OLGUSU
Süreyya Yiğit Kaya1, Alev Garip Acar1, Aybüke Olgun1, Şerife Solmaz Medeni2,  
Doğuş Türkyılmaz1, Ahmet Şeyhanlı1, İnci Alacacıoğlu1, Fatih Demirkan1,  
Mehmet Ali Özcan1, Özden Pişkin1, Bülen Ündar1, Güner Hayri Özsan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniveristesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anaplastik büyük hücreli lenfoma, nadir bir T hücreli nonhodgkin lenfoma 
alttipidir. CD 30 eksprese eder, hastaların yarısına evre 4’te tanı konur. B 
semptomları sıktır. Lenf nodları yanında extranodal bölgeleri de tutabilir. 
Sıklıkla cilt, kemik, akciğer, kemik iliği, karaciğer tutulabilir. Burada dekom-
panse karaciğer yetmezliği ile prezante olan anaplastik büyük hücreli 
lenfoma olgu sunuldu.

Daha öncesinde bilinen herhangi bir komorbiditesi olmayan 41 yaş 
erkek hasta, 2 ay önce başlayan halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, 3 ayda 
20 kg kilo kaybı, karında şişlik, gece terlemesi şikayetleri ile dış merkezde 
değerlendilmiş. Yapılan laboratuar incelemelerinde hb:8.1 g/dl, MCV:73 
fl, WBC:24.400, neu:22.600, ınr:1.5, ALP:1050 U/l, HbsAg pozitif, AntiHbe 
pozitif, AntihbcTotal pozitif, HBVDNA:1743 IU/ml, akut faz reaktanları yük-
sekti. Yapılan batın USG’de yaygın asit, dalak 160 mm, karaciğer boyutu 
normal ve parankimde 27mm solid, hipoekoik kitle mevcut, hcc açısından 
anlamlı olabilir olarak yorumlanmış. PET’te sol seviye IV’de en büyüğü 
13x9mm birkaç adet lenf nodu (suv max 8,9), kc segment 7’de 43*37mm 
(suv max 29,1), dalakta metabolik aktivitede ılımlı artma, aksiyel apen-
deküler iskelette kemik iliği ile uyumlu yoğun diffüz metabolik aktivite 
tutulumu saptanmış. Yapılan kemik iliği biopsisi non diagnostik olması 
üzerine hasta merkezimize yönlendilmiş. Hasta taramızca polikinikte 
değerlendirildikten sonra HBV’ye ikincil kronik karaciğer hastalığı, hepato-
selüler karsinom ekartasyonu amacıyla gastroenteroloji ile değerlendirildi. 
Gastroenteroloji önerisi ile çekilen batın MR’da Karaciğer 19 cm boyutta, 
konturları ondülan, parankim intensitesi heterojen, her iki lobda yaygın, 
en büyüğü segment 8’de ve 3.5 cm olan, hipervasküler kitlesel lezyonlar 
izlenmekteydi. Vasküler dağılım normal sınırlardaydı. Dalak 18 cm, homo-
jen olarak izlenmekte, periportal ve peripankreatik en büyüğü 3 cm olan 
multiple lenf nodları ve yaygın asit izlenmekteydi. Üst GİS endoskopik 
incelemesinde başlangıç aşamasında özofagus varisleri, Endoskopik eri-
tematöz pangastrit, Duodenit izlendi. Diüretik tedavi başlandı, günlük 
parasentez ihtiyacı olması üzerine batına drenaj kateteri takıldı. Asit 
mayi eksuda vasfındaydı, AFP normal sınırlardaydı. Girişimsel radyoloji 
eşliğinde karaciğerdeki lezyondan biopsi alındı. Patoloji Anaplastik büyük 
hücreli lenfoma, ALK- olarak raporlandı. Bunun üzerine hastaya antiviral 
tedavi başlandı. 6 kür CHOP kemoterapisi verildi. Tedavi sonu PET’te tam 
metabolik yanıt izlendi. Hastada semptomatik iyileşme sağlandı. Asit geri-
ledi. Anemi, lökosit ve koagulasyon parametreleri normal değerlere ulaştı. 
Rutin poliklinik izlemine alındı.

Anaplastk büyük hücreli lenfoma nadir görülen ve extranodal tutulumla 
prezante olabilen nadir bir nonhodgkin lenfoma alttipidir. Karaciğer 
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 � Erişkin Akut Lösemiler
P-216 Referans Numarası: 212

LÖKOFEREZ VE HİDROKSİÜRE TEDAVİSİNE YANITSIZ 
HİPERLÖKOSİTOZLU AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTADA 
YÜKSEK DOZ STEROİD TEDAVİSİ
Alper Koç1, Mehmet Hilmi Doğu1, Hilal Tan Köker1, Seval Akpınar2, Osman Yokuş1,  
Şermin Altındal1, Elif Suyanı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul 
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul

Giriş: Akut myeloid lösemi (AML)’li hastalarda çevre kanında beyaz küre 
sayısının 100.000/mm3 ve üzerinde olması hiperlökositoz (HL) olarak 
adlandırılmaktadır. Hiperlökositoz hayatı tehdit edici bir durum olduğu 
için tedavide öncelikli amaç blast sayısını düşürmektir. Blast sayısını düşür-
meye yönelik en sık uygulanan yöntem lökoferezdir. Bu yazıda, lökoferez 
yanıtsız yeni tanı bir AML hastasında yüksek doz steroid ve düşük doz 
sitarabin ile başarılı bir sitoredüksiyon tedavisini sunmayı amaçladık.

Olgu: Bilinen sistemik hastalığı ve kronik ilaç kullanım öyküsü olmayan 
51 yaşında erkek hasta, 10 gündür devam eden halsizlik, nefes darlığı, 
çabuk yorulma, göz etrafında morluk ve gözlerde kızarıklık yakınmalarıyla 
başvurdu. Fizik muayenede hastanın genel durumu kötü ve takipneikti. 
Akciğer sesleri bilateral yaygın kabalaşmıştı. Bilateral periorbital ekimoz 
ve subkonjuktival kanama izlendi. Fundus muyanesinde bilateral optik 
disk ve retinada yaygın intraretinal hemorajı ve damar tıkanıklıkları izlen-
di. Laboratuvar tetkiklerinde hb: 6,5 gr/dl, lökosit: 269.000 /ml, trombosit 
sayısı: 45.000 /ml, serum laktat dehidrogenaz: 1788 U/L, fibrinojen: 82 idi. 
Çevre kanı yaymasında ve kemik iliği aspirasyonu incelemesinde blast 
infiltrasyonu izlendi (Resim-1). Akış sitometri, kemik iliği biyosisi ve sito-
genetik incelemeler sonucunda hastaya FLT3-ITD mutasyonlu AML tanısı 
kondu. Hiperlökositozu olan hastaya acil lökoferez tedavisi ve hidroksi-
üre 4gr/gün başlandı. Lökoferez ve hidroksiüre tedavilerinin 3. gününde 

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-215 Referans Numarası: 515

REKOMBİNANT FAKTÖR VIIA İLE KANAMA KONTROLÜ 
SAĞLANAN BİR GLANZMANN TROMBASTENİSİ
Ezgi Paslı Uysalol1, Tuba Nur Tahtakesen1, Sevgi Yavuz2, Zafer Şalcıoğlu1,  
Cengiz Bayram1, Ali Ayçiçek1, Ebru Yılmaz1, Ferhan Akıcı1, Gönül Aydoğan1,  
Gül Nihal Özdemir1

1S.b.ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği 
2S.b.ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi

Giriş: Glanzmann trombastenisi (GT) otozomal resesif geçişli, nadir görü-
len bir hastalıktır. Trombosit yüzey reseptörlerinden GPIIb/IIIa’nın nitelik 
veya sayısal bozukluğundan kaynaklanır. Kendiliğinden olan mukokuta-
nöz kanamalar hastalıkta sık olmakla birlikte hayatı tehtid eden kanamalar 
da görülebilmektedir. Hematüri ve gastrointestinal sistem kanaması ile 
başvuran ve kanama kontrolü için rekombinant faktör VIIa kullandığımız 
bir hastamız sunulmuştur. 

Olgu: Birinci derece akraba evliliğinden doğan, 4,5 yaşında, GT tanılı, 
mülteci, erkek hasta, idrarda kanama ve kanlı kusma nedeniyle servi-
simize yatırıldı. Fizik bakısında aktif, koopere, sağ diz altında yaklaşık 1 
cm çapında ekimozu mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normal olan 
hastanın bakılan kan sayımı, biyokimyasal parametreleri ve PT,aPTT,INR, 
fibrinojen değerleri normaldi. Tam idrar tahlilinde eritrosit 3(+) saptandı. 
Batın USG’de mesane içi hematom görüldü. Nazogastrik drenaja alınan 
hastanın intravenöz hidrasyonu sağlandı ve trombosit süspansiyonu 
verildi. Takiplerinde kanlı kusması devam eden ve hematokritinde düşme 
gözlenen hastaya eritrosit suspansiyonu verilerek üst gastrointestinal 
sistem endoskopisi yapıldı. Posterior farinkste hematom, midede yaygın 
aktif kanama odakları görülmesi üzerine proton pompa inhibitörü baş-
landı. Takiplerinde yeterli trombosit desteğine rağmen kanaması kontrol 
altına alınamayan hastaya 90 mcg/kg rekombinant faktör VIIa uygulandı. 
Rekombinant FVIIa sonrası kanamaları ve idrar çıkışı giderek azalan hasta-
ya sonda takılarak batın BT çekildi. Sol böbrek boyutu ve perirenal yağlı 
dokularda dansite artışı, fasyalarda kalınlaşma görüldü. Sol üreter distale 
kadar dilate idi ve mesane sol distal üreter orifisinde hematom ile uyumlu 
dens görünüm izlendi. Eş zamanlı 38 derece ateşinin olması üzerine kan 
ve idrar kültürü gönderilerek intravenöz seftriakson başlandı. İzleminde 
idrar çıkışı hiç olmayan, üre:92 mg/dl ve kreatinin:4,9 mg/dl değerlerine 
ulaşarak böbrek fonksiyon testleri bozulan hasta, takibi için yoğun bakım 
ünitesine devredildi. Entübe edilerek izlenen ve hemodiyaliz uygulanan 
hastanın, hematürisinin yenilemesi nedeniyle tekrarlanan rekombinant 
faktör VIIa sonrası, kanaması kontrol altına alındı. Hasta 6 günlük yoğun 
bakım izleminin ardından hematoloji servisimize alındı. Takiplerinde 
hematürisi görülmeyen, böbrek fonksiyonları normale dönen hastanın 
idrar kültüründe Serratia Plymuthica üredi. Antibiyoterapisi tamamlanan 
kontrol kültürleri steril olan hasta taburcu edildi.

Sonuç: Glanzmann Trombastenisi nadir görülen bir trombosit fonksiyon 
bozukluğudur. Tedavinin ana dayanağı lokal önlemler, antifibrinolitik 
tedavi ve gerektiğinde trombosit süspansiyonu transfüzyonudur. Bununla 
birlikte son yıllarda, trombosit süspansiyonu transfüzyonuna rağmen 
kanama kontrolü sağlanamayan alloimmunize hastalarda rekombinant 
faktör VIIa’nın başarılı kullanımları bildirilmektedir. Uygun destek tedavi-
lere rağmen devam eden kanamalı hastalarda, rekombinant faktör VIIa 
kullanımı ile kanamanın kontrol altına alınabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Glanzmann, trombasteni, rekombinant faktör VIIa
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çekti. Retikülosit: %2,2, haptoglobin: 8 mg/dL ölçüldü. C reaktif protein 
(CRP) ölçümü belirgin yüksek (260 mg/dL) iken eritrosit sedimentasyon 
hızı (ESR) 29 mm/saat idi. Ferritin değeri 2000 ng/mL’nin üzerinde ölçüldü. 
Serum kalsiyum, globulin, imun globulin ve hafif zincir düzeyi ölçümleri 
normal sınırlarda idi. Periferik yaymada çok sayıda fragmante eritrosit izle-
nen ve LDH değeri çok yüksek saptanan hastada mikroanjiyopatik hemo-
litik anemi düşünüldü. İleri tetkikleri sürerken trombotik trombositopenik 
purpuranın (TTP) ekarte edilememiş olması nedeniyle plazma değişimi 
işlemine alınmaya başlandı. 3 gün ardışık plazma değişimi sonrasında 
LDH değerlerinde ancak minimal azalma elde edilen, trombosit değerle-
rinde düzelme gözlenmeyen ve ADAMTS 13 aktivite düzeyi %77 saptanan 
hastanın plazma değişim işlemine son verildi. Tümör belirteçlerinden 
karsinoembriyonik antijenin (CEA) hafif yüksek (6,31 ng/mL) ve CA 19-9’un 
belirgin yüksek (752 IU/ mL) ölçüldüğü dikati çekti.

Görüntüleme tetkiklerinde; lomber vertebra manyetik rezonans (MR) ince-
lemesinde tüm lomber vertebralar, sakrum, bilateral iliak kanatlarda yama 
tarzında heterojen hipointens alanlar izlendi. Üst abdomen MR değerlen-
dirmesinde hepatogastrik, periportal, paraçöliak, paraaortik alanlarda en 
büyüğü 18x20 mm boyutta lenf nodları dikati çekti. Periferik yaymada 
şistositler, normoblastlar ve birkaç erken myeloid hücrenin varlığı lökoe-
ritroblastik kan tablosu yönünde idi. Ösefagogastroduodenoskopi (ÖGD) 
işleminde ösefagus distalinde malin görünümlü 1-1,5 cm ülser izlendi. 
Ülserden alınan biyopsilerde az sayıda hiperkromatik nükleuslu atipik 
hücre izlenmekle birlikte, materyalde viable doku olmadığından malinite 
tanısı netleştirilemedi. Ancak bu arada endoskopiden birkaç gün önce 
alınmış olan kemik iliği biyopsi materyalinin sonucu “metastatik karsinom, 
primer odak açısından öncelikle üst gastrointestinal sistemin (GİS) değer-
lendirilmesi önerilir”şeklinde sonuçlanınca hasta klinik olarak da üst GİS 
malinitesi olarak kabul edilip Onkoloji Kliniği’ne devredildi.

Tartışma: Ösefagus kanseri (ca) en invaziv kanserlerden biridir. Bölgesel 
lenf nodu ve uzak organlara makrometastaz varlığı önemli prognostik 
değer taşır. Tanı anında metastatik olmayan birçok olgunun nüksü, 
metastaz kliniği ile olabilmektedir. Makrometastaz ortaya çıkmadan önce 
mikrometastazların tespiti ise oldukça önemli bir noktadır. Bu amaçla, 
operasyon sırasında kaburgadan kemik iliği örnekleri alıp immunohisto-
kimyasal ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri ile inceleyen 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar hastaların %90’ından fazlasında kemik 
iliğinde mikrometastazlar olduğunu göstermiştir.

Bu olguda birincil tümör dokusunun patolojik incelemesi tanıyı koy-
durmada yeterli olmazken, kemik iliği tutulumu varlığı tanısal anlamda 
değerli bir rol oynamıştır. 
Anahtar Kelimeler: kemik iliği metastazı, adeno karsinom, mikroanjiyopatik hemo-
litik anemi

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-218 Referans Numarası: 316

ELTROMBOPAG’A BAĞLI GELİŞEN HEPATOKSİSİTE:  
OLGU SUNUMU
Esra Sarıbacak Can1, Ümit Yavuz Malkan1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Eltrombopag, genel olarak iyi tolere edilmekte olup,iyi bir güvenlik profili-
ne sahiptir. Ancak, literatürde eltrombopag’ın ciddi yan etkilerinin bulun-
duğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Biz bu yazıda eltrombopag’a 
bağlı gelişen bir hepatotoksisite olgusunu sunmaya çalıştık.

Olgu Sunumu: 40 yaşında kadın hasta 2 yıl önce (24.07.15) ITP tanısı 
aldı. Hastaya 1 mg/kg/gün dozunda prednisolon başlandı. Tedaviye 
yetersiz yanıt ve nüks nedeniyle, hastaya 2 yıl önce splenektomi yapıldı. 
Dalak patoloji sonucu normal olarak değerlendirilmiş. Yapılan kemik 
iliği aspirasyon biyopsisi “megakaryositer seride artış eritroid seride hafif 
displazi” şeklinde raporlandı. Hastanın takiplerinde splenektomi sonrası 
trombosit değerlerinin tekrar düşmesi nedeniyle (15.09.2016), hastaya 
eltrombopag 25 mg/gün dozunda başlandı ve yeterli cevap alınmaması 
nedeniyle eltrombopag dozu artırıldı. Hasta, 75 mg/gün eltrombopag’i 
yaklaşık olarak 7 aydır (15.12.2016) kullanmakta iken, yüksek ateş ve bilinç 
bulanıklığı nedeniyle acil servise getirildi. Hastanın glaskow skoru 6 idi. 
Hastada solunum arresti gelişti ve yapılan resusitasyon sonrasında hasta 
entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Yapılan laboratuvar anali-
zinde total bilirubin 2,7 mg/dl,direkt bilirubin 0,4 mg/dl,AST 77 U/L,ALT 

beyaz küre 310.000 /ml idi ve hastada solunum yetmezliği gelişti. Toraks 
tomografisinde yaygın infiltrasyon alanları vardı. Hastaya geniş spektrum-
lu antibiyotik tedavisi başlandı ve 2 gün noninvazif mekanik ventilasyon 
desteği sağlandı. Lökoferez ve hidroksiüre tedavilerine rağmen hiperlöko-
sitozu devam eden hastaya 100 mg/gün sitarabin ve 500 mg/gün dozun-
da yüksek doz metilprednizolone (YDMP) başlandı ve 3 gün devam edildi. 
YDMP + sitarabin tedavisi ile hastanın beyaz küre yüksekliği hızla geriledi 
(Tablo 1) ve 3. gün takibinde mekanik ventilasyon ihtiyacı oratadan kalktı. 
YDMP + sitarabin tedavisinin 5. gününde idarubicin ve sitarabin ile indük-
siyon kemoterapisi başlandı. Hasta şu anda remisyonda olarak 2. malinite 
akciğer ca nedeniyle radyoterapi almaktadır.

Tartışma: Sonuç olarak; hiperlökositozu olan AML hastalarında, YDMP 
tedavisi lökoferez ve hidroksiüre tedavilerine yanıtsız vakalarda, tolore 
edilebilir yan etki profili ile umut vaadeden bir tedavi seçeneği olarak 
görülmektedir. Ayrıca lökoferezin hızla ulaşılabilir olmadığı merkezlerde 
alternatif bir yaklaşım olabilir. Bununla birlikte bu tedavinin etkinliği ve 
güvenilirliğine yönelik daha fazla klinik tecrübe ve çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Akut Myeloid Lösemi, Hiperlökositoz, Lökostaz, Yüksek Doz 
Metilprednizolon

Tablo 1. Tanı ve indüksiyon takibine kadar kan sayımı
Tanı Lökoferez 

3.günü  
(YDMP 1.günü)

YDMP 
2.günü

YDMP 
3.günü

YDMP’den 3 
gün sonra

Indüksiyon 
başlanma 

günü

Beyaz Küre (/mm3) 269,000 310,000 136,000 36,280 15,400 21,950

Trombosit (/mm3) 45,000 60,000 29,000 17,000 27,000 38,000

Hemoglobin 
(gr/dl)

6.5 7.8 8.0 7.3 7.9 8.2

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-217 Referans Numarası: 421

KEMİK İLİĞİNDEN TANI ALMIŞ OLAN ÜST 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM MALİNİTESİ OLGUSU
Deniz Arıca1, Samed Rahatlı2, Melih Pamukcu3, Ebru Koca1, Sema Karakuş1,  
Ahmet Eftal Yücel3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Kemik iliği, solid tümörlerin kan yoluyla metastaz yapabildiği organ-
lardan biridir. Erişkinde kemik iliğini en çok tutan maliniteler arasında 
prostat, meme ve akciğer kanserleri ilk sıradadır. Son yıllarda tümörün 
birincil belirtilerinden daha önce anemi ya da trombositopeni gibi sito-
penilerin ortaya çıkması nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsilerinde solid 
tümör tanısı konulması durumu ile sık karşılaşılmaktadır. Burada, açıkla-
namayan sitopenilerin dikkati çektiği bir olguda kemik iliği biyopsisinin, 
hematoloji dışı malinite tanısı konulmasında tanıya yardımcı bir unsur 
olarak önemi tartışılmaktadır.

Olgu: Bilinen hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 65 yaşında erkek 
hasta 3 aydır devam eden boyun, sırt ve bel ağrıları ve hafif ateş yakınması 
ile Başkent ÜTF Romatoloji Kliniği’ne başvurdu. İlk başvurudaki kan tetkik-
lerinde; Hemoglobin (Hb): 11,5 g/dL, Lökosit: 11500/µL, trombosit: 88000/
µL saptandı. Laktat dehidrogenaz (LDH) değerinin belirgin yüksek olduğu 
(8000 U/L) ve buna kolestatik enzim yüksekliğinin eşlik ettiği [Alkalen 
fosfataz (ALP): 800 U/L, gamaglutamil transferaz (GGT): 259 U/L] dikkati 
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 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-219 Referans Numarası: 530

BT VE PET GÖRÜNTÜLERİYLE LENFOMAYI TAKLİT EDEN 
ENFEKSİYON TABLOSU: BAZEN PET BT İÇİN  
ACELE EDİYOR MUYUZ?
Doğuş Türkyılmaz1, Mustafa Seçil1, Ahmet Şeyhanlı1, Güner Hayri Özsan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

F-18 florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı 
tomografi (PET/BT), artmış metabolik aktivite gösteren bir alanın tespit 
edilmesine olanak sağlayan non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir. F-18 
FDG PET/BT kanser hastalarının takibinde kullanılmakla birlikte, bu amaçla 
kullanımda en sık karışıklık yaratan durum enfeksiyon ve enflamasyondur. 
Yapılan çalışmalar enfeksiyon ve enflamasyondan sorumlu hücrelerden 
özellikle nötrofil ve monosit/makrofajların yüksek oranda F-18 FDG 
tutulumuna sahip olduğu göstermiştir. Biz, burada, lenfoma ön tanısıyla 
sevkedilen, fakat antibiyoterapi ile radyolojik ve klinik düzelme sağlanan 
bir hasta sunmaktayız.

Olgu: Herhangi bir komorbiditesi olmayan 44 yaşında erkek hasta baş-
vurudan 10 gün önce dış merkeze halsizlik, ateş yüksekliği ve gece terle-
mesi benzeri yakınmalarla başvurmuş. Yakınmaları düzelmemesi üzerine 
çekilen akciğer grafisinde hiler dolgunluk saptanmış. BT ve ardından PET 
incelemeleri yapılmış. En büyüğü mediastinal 24x18mm olup ayrıca sol 
supraklaviküler, paraaortik SUV tutulumları yüksek patolojik lenf nodları 
tanımlanmış. Lenfoma lehine olabileceği belirtilip tanısal biyopsi açısın-
dan hematolojiye refere edilmiş. Bu dönemde CRP de yüksek saptanması 
üzerine 2’li antibiotik başlanmış. Hasta polikliniğimizde değerlendirildi-
ğinde klinik düzelme olduğu görüldü. Fizik muayenede sol supraklavi-
küler lenf nodunun küçüldüğü saptanırken organomegali saptanmadı. 
Kan tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testleri belirgin yüksek saptandı. 
Hastanın viral serolojisi ve immunolojik testleri ile değerlendirildiğinde 
patolojik bulgu saptanmadı. Hastada viral/bakteriyel bir hepatit tablosu 
olabileceği düşünülerek izleme alındı. İzlemde karaciğer fonksiyon testleri 
de normal sınırlara geriledi. İlk BT den yaklaşık 2 ay sonra kontrol amaçlı 
BT çekildiğinde radyolojik düzelmenin olduğu görüldü. 

Aktif enfeksiyon tablosunun olduğu durumlarda çok gerekli olmadıkça 
PET BT gibi görüntüleme yöntemlerine erken baş vurmak tanısal karışık-
lığa yol açabilir. Özellikle viral enfeksiyonların seyri esnasında yapılacak 
lenf bezi biyopsi işlemleri de patolojik tanıda güçlüklere neden olabilir. 
Bu nedenle enfeksiyonun ön planda düşünüldüğü durumlarda hastanın 
genel durumu elverişli ise hastanın izlemi ve tedaviye verdiği yanıtın takibi 
önemlidir. Şüphenin devam ettiği durumlarda ileri görüntüleme yöntem-
lerine başvurulabilir.
Anahtar Kelimeler: ENFEKSİYON, PET, LENFOMA

 

79 U/L,amonyak 705 mg/dl,beyaz küre 26.9x103/µl,platelet 23x103/µl,INR 
1,98,APTT 32,hemoglobin 9.1 gr/dl olarak saptandı.Hasta metabolik ve 
respiratuar alkaloz,toksik hepatit, sepsis ön tanılarıyla yoğun bakım-
da 4 gün izlendi.Tedavileri sonunda hasta ekstübe edildi. Laboratuvar 
analizlerinde,Anti CMV IgM-,Anti-HAV IgM-,Anti-HBe+,HBeAg-,Anti-HBc 
IgM-, Anti-HBc IgG-,Anti-rubella IgM-,ANA-,HCV-RNA- olarak saptandı.
Takiplerinde amonyak seviyesi 72 mg/dl’ye geriledi.Kontrol testlerinde, 
AST 41 U/L,ALT 51 U/L, beyaz küre 16,8x103/µL,hemoglobin 10,6 gr/
dl,trombosit 15x103/µl,INR 1,2,APTT 27 olarak saptandı.Genel durumu 
orta olan hastanın trombositopenisinin dirençli olması nedeniyle rituk-
simab haftalık 375 mg/m2 dozda 4 kür verildi.Hastada yapılan Naranjo 
skorlaması 6 olarak hesaplandı ve mevcut klinik tablo eltrombopag’e bağlı 
toksik hepatit düşünüldü.

Tartışma: Eltrombopag, kronik ITP’nin etkin şekilde tedavi edilmesini 
sağlar, ancak aynı zamanda ciddi yan etkilere de neden olmaktadır. 
Eltrombopag kullanımı sırasında, farelerde ve köpeklerde, morbidite 
ve mortaliteyle ilişkilendirilen dozlarda, artan serum karaciğer enzim-
lerinin eşlik ettiği hepatosit dejenerasyonu gözlemlenmiştir.6 hafta-
lık TRA100773A ve TRA100773B çalışmalarında eltrombopag verilen 
hastaların yaklaşık %10’unda, RAISE ve EXTEND çalışmasında, plasebo 
grubuyla karşılaştırıldığında yaklaşık %3 hastada en azından normal 
üst limitin yaklaşık üç katı ALT artışı görülmüştür(p>0.05).Bu hastalar-
da, artan ALT, eltrombopag’a devam edilmesi halinde veya tedavinin 
sona ermesinin hemen ardından normal seviyelere gelmiştir.RAISE çalış-
masında hepatobiliyer laboratuvar anormallikleri(HBLA) görülen bazı 
hastalarda,eltrombopag ile tekrar tedavi edildiğinde HBLA görülmemiştir.
Tavsiye edilen dozda verilen eltrombopag’ın karaciğerde geri dönü-
şümsüz şekilde ciddi hasara yol açtığını gösteren klinik bir bulgu henüz 
mevcut değildir.Öte yandan, karaciğer fonksiyon testlerinin düzenli olarak 
takip edilmesi ve serum aminotransferazlarda ilerleyici bir artış görülmesi 
halinde ilacın kesilmesi literatürde önerilmektedir.Karaciğer yetmezliği 
bulunan hastalarda,ilacın dikkatli şekilde kullanılması ve 25 mg gibi düşük 
bir başlangıç dozunun uygulanması tavsiye edilmektedir.Hastamızda, 
eltrombopag dozu 75 mg’a çıkarılmış ve ciddi karaciğer toksisitesi mey-
dana gelmiştir.Ancak,eltrombopag kullanımının sona erdirilmesinden 
hemen sonra hastanın klinik durumunda hızlı bir düzelme görülmüştür.
Sonuç olarak eltrombopag ciddi karaciğer toksitesine yol açabilir.Hastanın 
Naranjo skorunun 6 olarak değerlendirilmesi de muhtemel eltrombopag’a 
bağlı hepatotoksisiteyi kuvvetle düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: eltrombopag, karaciğer toksisite
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 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-221 Referans Numarası: 488

ATİPİK İMMUNFENOTİP ÖZELLİKLİ T HÜCRELİ BÜYÜK 
GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ (T-LGL) OLGUSU
Şeyma Yıldız1, Ramazan Öcal2, Mehmet Sezgin Pepeler2, Münci Yağcı2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: T-LGL CD3+ sitotoksik T lenfositler ve CD3- doğal öldürücü (NK) 
hücrelerin klonal çoğalması sonucunda nadir görülen, yavaş seyirli kronik 
lenfoproliferatif hastalıklar sınıfındadır.

Olgu: 57 yaşında kadın hasta ateş,halsizlik,sağ gözde şişlik ve bulanık 
görme yakınmalarıyla başvurdu. 3 aydır herpetik üveit tanısıyla sistemik 
kortikosteroid, valasiklovir tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik incelemede 
sağ göz ödemli, pitotik görünümde, epigastrik bölgede, sırtta peteşiyel 
döküntüler, sol kol ön yüzde ekimotik alanlar,sol ayak sırtında kızarıklık,ısı 
artışı,veziküler döküntüler saptandı.Laboratuar incelemesinde; Hgb:8 gr/
dl, BK:1,13x10e3/UL, MNS:0,02x10e3/UL, Lenfosit:1,07x10e3/UL, Plt:x10e3/
UL,retikülositopeni, CRP, LDH, sedimentasyon yüksekliği, hipogamaglobu-
linemi (IgA: 28 mg/dl, IgG:440 mg/dl, IgM:37mg/dl) saptandı. 3 yıl önce yapı-
lan tetkiklerinde anemi ve ılımlı nötropeni gözlenmesi nedeniyle uzun 
süreçte ilerleme gösteren hematolojik malignite olabileceği düşünül-
dü. Pansitopeni etiyolojisine yönelik bakılan enfeksiyöz ve immunolojik 
belirteçlerin hepsi negatifti. İmmunfiksasyon incelemesinde monoklonal 
gamopati saptanmadı. Kortikosteroid azaltılarak kesildi. Okuler ve ayak ön 
yüz selülit enfeksiyonuna yönelik intravenöz antimikrobiyal ve immung-
lobulin tedavisi verildi. Takibinde göz bulguları ve ayaktaki lezyonlar 
geriledi.Kemik iliği incelemesinde “nodüler ve interstisyel T-hücreli lenfoid 
infiltrasyon” izlendi.T-hücre gen rearanjmanı ile T hücre klonalitesi saptan-
madı. Sitogenetik incelemede metafaz elde edilemedi. T hücreli büyük 
granüler lenfositik lösemi (T-LGL), klonal T hücreli lenfoproliferatif hastalık 
ön tanısıyla siklosporin ve granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) başlandı.
Takibinde metilprednizolon eklendi,siklosporin düzey takibi yapıldı. 3 
aylık tedaviye yanıt alınmadığı için siklosporin, metilprednizolon kesildi, 
kemik iliği biyopsisi tekrarlandı. Hiposellüler ilikte, CD3+, CD4+, CD8+, 
CD57+, TIA-1+ saptandı. T-LGL infiltrasyonu ile uyumlu olduğu izlendi. 
Tekrarlanan T-hücre gen rearanjman incelemesinde klonalite izlenmedi. 
T-LGL tanısıyla metotreksat (MTX) başlandı.

Tartışma: T-LGL anemi, nötropeni, tekrarlayan enfeksiyonlar,dalak büyük-
lüğü ile ortaya çıkmaktadır. Patogenezinde JAK/STAT3, Fas-FasL, sfin-
golipid, Ras/MEK/ERK gibi sinyal yolaklarında mutasyonlar suçlanmıştır. 
Otoimmun hastalıklarla özellikle romatoid artrit ile birlikteliği bilinmekte 
ve STAT3 mutasyonunun sorumlu olduğu gösterilmiştir. Anemi saf erit-
roid aplazi, hemoliz sonucunda gelişebilmektedir. Her ikisi de otoimmun 
sürecin sonucudur. Saf eritroid aplazide eritroid öncüllere karşı antikor 
geliştiği ve yok edildiği düşünülmektedir.Otoimmün trombositopeni en 
az görülen sitopenidir. T-LGL’den şüphenildiğinde TCR gen rearanjmanı 
incelemesi önerilmektedir. Fakat LGL düzeyi düşük olanlarda,yanlış nega-
tif sonuç verebileceğinden,bu olgularda kemik iliği biyopsisi tanısal önem 
kazanmıştır. İnterstisyel lenfoid infiltrasyon alanlarda CD8, TIA-1, granzim 
B pozitifliği saptanması T-LGL’yi düşübdürmektedir. T-LGL’de nadir olarak 
hipogamoglobulinemi görülür.Kronik antijenik uyarı ile T ve B hücrelerin 
klonal çoğalması ve bir çeşit geri bildirim sonucu hipogamaglobulinemi-
nin ortaya çıktığı öne sürülmüştür. Bizim hastamızda da hipogamaglobuli-
nemi mevcuttu ve ikincil humoral immun yetmezlik olarak değerlendirildi.
Olgumuzda CD4 ve CD8’in birlikte pozitif olarak saptanması nadir olarak 
bildirilmiştir. T-LGL tedavisinde birinci basamakta siklofosfamid, MTX, sik-
losporin, kostikosteroid, önerilmektedir. Dirençli olgularda alemtuzumab 
ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç:  Olgumuzda CD4+ ve CD8+, ciddi trombositopeni, hipogamaglo-
bulinemi saptanması T-LGL’de nadir görülen durumları içermektedir. TCR 
gen rearanjman çalışması negatif T-LGL olgularında kemik iliği biyopsisi 
ve akım sitometri sonuçları tanıda önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: CD4+ ve CD8+ T-LGL, hipogamaglobulinemi, ciddi trombosito-
peni, T-hücre gen rearanjmanı

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-220 Referans Numarası: 269

DONASYON SONRASI AKUT MİYELOİD LÖSEMİ:  
OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Nergiz Erkut1, Ümit Çobanoğlu2, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Akut miyelositer lösemi (AML) etyolojisinde birçok faktör tanımlanmakla 
birlikte çoğu hastada risk faktörü saptanamamaktadır. Laboratuvar çalış-
malarında, granulosit makrofaj koloni stimulan faktör (G-CSF) kullanımı ile 
lenfositlerde genetik ve epigenetik değişimler, mononükleer hücrelerin 
gen sunumlarında farklılıklar ve DNA yapısında instabilite bildirilmiştir. 
Meme kanserli hastalarda ve malin olmayan hastalıklarda G-CSF uygula-
masının lösemi ve miyelodisplastik sendrom gelişme riskini arttırabileceği 
belirtilmektedir. G-CSF sağlıklı kök hücre verici bireylere kök hücrelerin 
periferik kana mobilizasyonunu sağlamak için kullanılmaktadır. Büyüme 
faktörü uygulanan vericilerde genelde lösemi riskinde artış bildirilmeme-
sine karşın yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, lenograstim ile mobi-
lize edilmiş akraba dışı vericilerde hodgkin lenfoma izlenme sıklığının yaş 
ile uyumlu anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Bu olgu sunumunda, AML’li 
kardeşine donör olan sağlıklı kardeşte gelişen AML olgusu tartışıldı. 

Olgu: 40 yaşında erkek hasta, anal fissür nedeniyle başvurduğu merkezde 
yapılan tetkiklerinde lökopeni saptanması üzerine kliniğimize başvurdu. 
Ek şikayeti olmayan hastanın öz geçmişinde 5 yıl önce AML tanısı koyu-
lan kız kardeşine fullmatch olarak donör olma öyküsü mevcuttu. Yapılan 
tetkiklerinde hemoglobin:11.6 g/dl, lökosit:1600/µL, trombosit: 236000/
µL olarak saptandı. Periferik yaymada atipik hücre izlenmedi. Kemik iliği 
aspirasyon incelemesinde %70 oranında akımsitometrik analizde CD13, 
CD38, CD45, CD34 ve CD117 pozitif olan miyeloblast saptandı. Kemik 
iliği biopsi incelemesinde immünhistokimyasal olarak CD34(+), CD13(+), 
CD33(+), TdT(-), MPO(-), CD3(-), pax-5(-), CD79a(-), CD10(-) blastoid hücre 
içeren normoselüler kemik iliği izlendi (Resim 1). Moleküler ve sitogenetik 
anomalite tespit edilemedi. Mevcut bulgularla AML tanısı konulan hastaya 
3+7 (ARA-C+idarubicin) remisyon indüksiyonu başlandı. Hastanın 14. gün 
yapılan kemik iliği değerlendirmesinde blast klirensi sağlanamadığından 
2+5 reindüksiyon tedavisi verildi. Bu tedaviyede yanıtsız olan hasta FLAG-
İda sonrası remisyona girdi ve tam uyumlu akraba dışı donörden nakil 
programına alındı. 

Büyüme faktörleri hematopoietik progenitör hücrelerin proliferasyonunu 
ve farklılaşmasını uyarmakla kalmayıp, aynı zamanda apopitozuza gidişini 
de engelleyerek hematopoietik hücre sağkalımını sağlamaktadır. Çeşitli 
genetik faktörlerle apopitozuzun önlenmesi, onkogenezin önemli bir 
mekanizması olup, bazı malignitelerde başlatıcı faktör olduğu görülmek-
tedir. Ayrıca, GCS-F kullanan sağlıklı kök hücre donörlerinde akut miyeloid 
lösemi gelişme olasılığı ile ilgili şüpheler bulunmaktadır. Bu vaka takdimi 
dolayısıyla AML gelişiminde GCS-F kullanımının etkisi tartışıldı. 
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, donasyon
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-223 Referans Numarası: 42

PERİFERİK NÖROPATİ KLİNİĞİYLE BAŞVURAN 
PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİLİ  
OLGU SUNUMU
Ercan Karataş1

1Iğdır Devlet Hastanesi

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) nadir görülen bir hemolitik 
anemi nedenidir. Kliniğinin ana hatlarını hemoliz bulguları, venöz trom-
bozlar ve kemik iliği yetersizlik bulguları oluşturmaktadır.

Hastalığın nöropati kliniği ile prezantasyonu sık değildir. PNH seyrinde 
oluşabilen trombotik süreçler sonunda gelişen mikrotrombüslerin sonu-
cunda periferik nöropati gelişebilir.Tedavi antitrombitik tedavi, PNH teda-
visi ve nöropati tedavisi şeklindedir.

Periferik nöropati kliniği ile başvuran PNH vakası sunduk.

Giriş: PNH, kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersiz-
liği ve trombozla kendini gösteren bir klonal hemopoietik kök hücre 
hastalığıdır.

Hastalık, hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik tabloda kendini 
gösterir. Hemolitik tipte kronik intravasküler hemoliz bulguları, hipoplas-
tik tipte ise pansitopeni ön plandadır. Akım sitometrik yöntemle CD55, 
CD59 gibi proteinlerin ekspresyon düzeyinin tayini PNH tanısı için altın 
standarttır;

PNH’da tedavi endikasyonları tromboz, transfüzyon bağımlı hemolitik 
anemi, ileri derecede güçsüzlük ve sık gelişen düz kas spazmı (yutma güç-
lüğü, karın ağrıları) gibi klinik bulgular veya böbrek yetersizliği gibi PNH’ya 
bağlı organ hasarının varlığıdır.

Olgu sunumu: Elli altı yaşında erkek hasta dahiliye polikliniğine son altı 
ayda giderek artan ayaklarda yanma ve uyuşukluk yakınması ile başvurdu.

Kronik hastalık öyküsü olmayan hastanın, ailevi hastalık öyküsüde yoktu. 
Son altı ayda ilaç veya gıda takviyesi içeren kimyasal kullanım öyküsü 
yoktu. Sigara, alkol kullanımı yok. Fizik muayenesinde cilt kuru ve soluk 
izlendi. Ödemi, ikteri ve siyanozu yoktu. Kan basıncı 130/80 mm/Hg, nabız 
dakika sayısı 98 (ritmik) ve vücut ısısı normaldi. Dolaşım sistemi, solunum 
sistemi ve batın muayenesi doğaldı. Lenfadenopatisi ve hepatosplenome-
galisi yoktu. Elektrokardiyografisi ve akciğer grafisinde özellik yoktu.

Tetkiklerinde demir eksikliği anemisi saptandı. Hgb: 8.3, MCV:73, MCHC:30, 
Ferritin:8 saptandı. Haptoglobulin 0,01 g/L, direkt bilirubin:0.2, indirekt 
bilirubin:0.6, Direkt ve indirekt Coombs testleri negatif, LDH:2264, ALT:28, 
AST:76. İdarar tahlilinde;+ hemoglobinüri saptandı. Gaitada gizli kan 
negatif bulundu. Gastroskopi ve kolonoskopi normaldi, Abdomen usg: 
normaldi. Periferik yaymasında hipokrom mikrositer eritrositler, sferositler 
ve polikromazi saptandı.

Kemik iliği biyopsisi yapıldı; eritroid seride hafif artış saptandı. Mevcut 
bulgular hastada nonimmun hemolitik anemi düşündürdü.

Akım sitometrik incelemede PNH klonu %10 üzerinde pozitif saptandı. 
Flowsitometrik çalışmada %70 hücrede CD59’un eksik olduğu görülerek 
PNH tanısı koyuldu.

PNH tanısı konularak hastaya 900 mg eculizumab tedavısı başlandı. 1 
ay sonrakı kontrolünde hastanın Hgb degerı 9.6 ve LDH degerı:1165 
saptandı.

Tartışma: PNH nonimmun hemolıtık anemıdır. Anemıye yol açmanın 
yanında trombotık olaylar artar buna bağlı olarak tromboza sekonder 
komplıkasyonlar olabılır. Hastada anemi yanında haptoglobulin düşüklü-
ğü, coombs negatifliği ve LDH yüksekliği, coombs negatif hemolitik ane-
miyi düşündürmüş olup nedenleri araştırılırken hemoglobinürinin de eşlik 
etmesi PNH akla getirmiş olup flow sitometrik incelemede CD59 düşüklü-
ğü PNH tanısını koydurmuştur. Vakanın nöropati kliniği ile prezente olması 
ve yapılan EMG de periferik nöropati bulgularının eşlik etmesi yanında 
nöropatiyi açıklayacak başka bir hastalığın olmayışı hastada PNH a bağlı 
mikrotrombüslere sekonder nöropati geliştiğini düşündürdü. Ancak PNH 
nin nöropati kliniği oluşturacak sürede başka klinik bulgu vermeyişi ilginç 
bir durumdu.

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-222 Referans Numarası: 133

UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIM SENDROMU, 
İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE TROMBOSİTOPENİ 
BİRLİKTELİĞİ
Zafer Bıçakçı1, Canozan Biçer1, Muhammed Hafit Arvas1, Ahsen Akay1

1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi

Lenfomalı hastalarda immün hemolitik anemi ve trombositopeni gibi 
immünolojik ve SIADH salınım sendromu gibi immünolojik olmayan deği-
şik anormallikler tariflenmiştir. Bununla beraber, SIADH salınım sendromu, 
immün hemolitik anemi ve trombositopeni birlikteliğini bildiren bir yayına 
rastlanılamadı. Bu nedenle amacımız; hem SIADH salınım sendromu ve 
hem de immün hemolitik anemisi ve trombositopenisi olan, diffüz büyük 
B hücreli lenfoma tanısı konan bir yaşındaki kız hastayı sunmaktır.

Hasta bir yaşında kız. Yaklaşık bir ay önce suçiçeği enfeksiyonu geçirmiş ve 
sonrasında iyileşmişti. Üç gün önce vücudunda yaygın döküntüler çıkması 
nedeniyle başka bir hastaneye başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde anemi ve 
trombositopeni tespit edilerek hastanemize gönderilmişti. Fizik muayene-
sinde vücut ölçüleri (persentilleri) %3’ün altında, dalak kot altında 2 cm, 
ekstremiteler, gövde ve sırtta yaygın maküler döküntüler vardı. Hastanın 
yapılan tetkiklerinde; hemoglobin 8.32 g/dL, mean corpuscular volume 
(MCV) 77 fL, lökosit 9.6x109/L ve trombosit 24x109/L idi. Retikülosit %8, 
LDH 416 U/L, haptoglobin 8 mg/dL, total bilirubin 1.62 ve direkt bilirubin 
0.76 mg/dl olarak tespit edildi. İdrar dipstick kan (+) pozitif; idrarın mik-
roskobik incelemesinde her alanda 4-5 eritrosit vardı. Direkt antiglobulin 
testi IgG (+++), C3d (++++) ve indirekt antiglobulin testi pozitif olarak 
bulundu. Periferik yaymasında %18 atipik lenfosit, %51 parçalı, %2 mono-
sit, %8 çomak, %16 lenfosit, %5 normoblast, makrositoz, polikromazi, 
mikrosferosit vardı. Hastanın takibinde hemoglobinin azalması retikülosi-
tin artması (%9) ve kanlı dışkılamasının olması üzerine Evans sendromu/
enfeksiyonla ilişkili immün hemolitik anemi düşünülerek prednizolon 
başlandı. İzleminde hemoglobini düşmedi ve trombositleri 266 x109/L’ye 
kadar yükseldi. Fakat steroid tedavisinin 3. gününde kan şekerinin (179 
mg/dl) ve ateşinin yükselmesi, hırıltılı solunumun başlaması üzerine 
enfeksiyon düşünülerek steroid tedavisi kesildi. Bu nedenle antibiyotik 
başlandı. Takiplerinde hiponatremisi (sodyum 123 mmol/L) gelişti. Serum 
sodyum 124 mmol/L, ozmolaritesi 256 mOsm/kg, antidiüretik hormon 
5.89 pmol/L, kortizol 19.1 µg/mL, serbest T3 2.25 pg/dL ve idrar sodyumu 
156 mmol/L olarak bulundu. Uygunsuz antidiüretik hormon salınım send-
romu (UADHS) düşünüldü. Sıvı kısıtlaması yapıldı ve 10 mEq yükseltecek 
şekilde sodyum defisit tedavisi verildi. Bronkopnömoni/bronşiolit düşü-
nülen antibiyotik tedavisi ile kliniğinde kısmi bir rahatlama sağlanan has-
tanın trombositopenisi gelişti. Bu nedenle 800 mg/kg’dan İVİG başlandı. 
Trombositleri normal değerlere geldi. Ateşi olmayan hastanın, aralıklı olan 
solunum seslerinde kabalaşma, wheezing ve ekspirium uzaması devam 
etmesi üzerine inhaler salbutamol (ventolin) ve inhaler steroid almasına 
rağmen tam bir rahatlama olmadı. Bası (kitle) kuşkusu üzerine çekilen 
toraks tomografisinde en büyüğü sol akciğer alt lob süperior segmentte 
plevral tabanlı 17x11 mm çapında ve diğer akciğer alanlarında daha 
küçük değişik çapta solid kitlesel lezyonlar izlendi. Hastaya akciğer lenf 
nodu biopsisi yapıldı. İmmünohistokimyasal olarak diffüz büyük B hücreli 
lenfoma tanısı kondu.

Sonuç olarak, non-Hodgkin lenfomanın (diffüz büyük B hücreli lenfoma) 
bir komplikasyonu olarak uygunsuz antidiüretik hormon salınım sendro-
mu, immün hemolitik anemi ve trombositopeni de akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: diffüz büyük B hücreli lösemi, immün hemolitik anemi, immün 
trombositopeni
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 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-225 Referans Numarası: 112

HEREDİTER HEMOKROMATOZUN NADİR BİR NEDENİ: 
HOMOZİGOT H63D
Cengiz Beyan1, Esin Beyan2

1Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Suam İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Amaç: Herediter hemokromatoz (HH) çeşitli mutasyonların bir sonucu 
olarak barsaktan demir emiliminin artışına yol açan otozomal resesif bir 
hastalıktır. HH gelişimine yol açan mutasyonlar daha çok “hereditary Fe” 
(HFE) geninde, daha nadir olarak da hemojuvelin, hepsidin ve ferroportin 
genlerinde meydana gelirler. Bu olgu sunumunda HFE geninde gözle-
nen nadir bir mutasyon olan H63D homozigotluğu bulunan bir olgu 
anlatılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: 39 yaşında erkek hasta. Yemek yedikten sonra fenalık 
hissi, uyku hali, yorgunluk şikayetleri ile başvurdu. 3-4 yıldır kan şekerleri 
103 mg/dl, 107 mg/dl gibi yüksek çıkıyormuş, insülin direnci olabileceği 
ifade edilerek metformin 1000 mg 1x1 verilmiş. Beraberinde çeşitli diyet, 
spor uygulamaları ile düzelmiş. Yakınmaları son bir ayda çok artmış. Yemek 
yedikten bir müddet sonra fenalik hissi, uyku hali, yorgunluk meydana 
geliyormuş. Özgeçmişinde özellik yoktu. Daha önceden uygulanmış demir 
tedavisi veya yapılmış herhangi bir kan ürünü transfüzyonu tanımlamıyor-
du. Dayısı diyabetten, diğer dayısı kalp krizinden ex olmuştu. Boyu 1,82, 
kilosu 100, vücut kitle indeksi 30,2 kg/m2 olup fizik muayenesi normaldi, 
ciltte belirgin bir pigmentasyonu veya organomegalisi yoktu.

Bulgular: Tam kan sayımı, açlık kan şekeri: 99 mg/dl, SGPT değerinin 41 
iu/ml olması dışında rutin biyokimyasal analizleri, açlık insülini, lipid profili, 
tam idrar tetkiki normaldi. Tüm abdomen ultrasonografisi normal sınırlar-
daydı. Vitamin B12, folik asit ve tiroid hormonları normal olup serum ferritin 
değeri 584,3 ng/ml, serum demiri 213 mikrog/dl, toplam demir bağlama 
kapasitesi 232 mikrog/dl, transferrin saturasyonu %92 olarak bulundu. 
HFE gen analizinde H63D (His63Asp) homozigot olarak tespit edildi. 
Herediter hemokromatoz tanısı konulan olguda demir yükünü azaltmak 
için terapötik flebotomiye başlandı. 

Sonuç: HFE genine bağlı HH Kuzey Avrupa toplumlarında görülen en 
yaygın genetik hastalık olup homozigot sıklığı 1/200-250, taşıyıcılık oranı 
ise 1/8-12 olarak tanımlanmıştır. HFE genine bağlı HH nedeni olarak 
homozigot H63D mevcudiyeti %1 kadardır. Demir birikiminin yaygın kli-
nik bulguları karaciğer hastalığı, ciltte pigmentasyon, diyabetes mellitus, 
artropati, erkeklerde empotans, kalp yetmezliği ve aritmiler görülmesidir. 
Semptomlar tanı öncesi 10 yıl önce başlamakta olup, aşırı halsizlik olması 
en yaygın semptomlardandır. Transferrin saturasyonu %45’den fazla ve 
serum ferritini de normal referans aralıkların üzerinde ise HH’den şüphele-
nilmelidir. Semptomatik olan, ferritin değeri 500 ng/ml üzerinde bulunan, 
transferrin satürasyonu %60’dan fazla veya organlarda demir birikimine 
dair manyetik rezonans görüntüleme bulguları olan olgularda flebotomi 
önerilmektedir. Sonuç olarak, demir birikimi ile ilişkili olması muhtemel 
semptomlara sahip olgularda serum ferritini ve transferrin satürasyonu 
incelenmeli ve yüksek bulunan olgularda genetik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Demir yüklenmesi, hemokromatozis

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-226 Referans Numarası: 416

BÖBREK, KAS VE KEMİK TUTULUMU İLE SEYREDEN DİFFÜZ 
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Mesut Göçer1, İsmail Baltaoğlu2, Vedat Aslan1, Erdal Kurtoğlu1, Dinç Süren3,  
Fatma Aykaş1, İlknur Nizam Özen1, Utku Iltar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Amaç: Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar (DBBHL) tüm Non-Hodgkin 
lenfoma’ların %30-40’ını oluşturur ve değişken klinik bulgularla kendini 
gösterir. Hastalık tipik olarak sistemik semptomlarla ilişkili, hızlı büyüyen 
nodal veya ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar ancak lenf nodları ile 
ilişkisiz sadece organ tutulumu ile tanı konan olgular görülmektedir. Biz 

Sonuç olarak, PNH trombotik süreçlerin aktiflendiği, direkt romboz veya 
tromboza bağlı komplikasyonlarla başvuran hastalarda mutlaka akla geti-
rilmesi gereken tanılardandır.
Anahtar Kelimeler: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, periferik nöropati, hemoliz

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-224 Referans Numarası: 575

GASTROİNTESTİNAL KANAMANIN NADİR BİR NEDENİ: 
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
Alper Topal1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Hakkı Onur Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar(DBBHL) büyük ve transforme B 
hücrelerden meydana gelen, heterojen bir tümör grubudur ve tüm Non-
Hodgkin lenfoma’ların %30-40’ını oluşturur. Sıklığı yaşla artar ve ortalama 
tanı yaşı yedinci dekattır. Hastalık tipik olarak sistemik semptomlarla 
ilişkili, hızlı büyüyen nodal veya ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar. 
Ekstranodal lenfomalarda B semptomları daha azdır. Ekstanodal tutulum-
ların en sık görüldüğü yer midedir. Biz de bu vaka ile üst gastrointestinal 
sistem kanamasıyla prezente olan DBBHL olgusunu sunmayı amaçladık

Olgu sunumu: 62 yaşında erkek hasta tarafımıza yaklaşık iki bardak 
kadar kırmızı renkli kusma ve siyah renkli dışkılama şikayeti ile başvurdu. 
Sorgulamasındayaklaşık 1 aydır olan yemeklerden ve açlıktan bağımsız 
karın ağrısı ve 12 kilo kaybı nedeni ile başvurdu. Ateş ve gece terlemesi 
tariflemeyen hastanın rektal tuşesinde melena saptandı. Laboratuvar 
parametrelerinde hemoglobin:10.5 gr/dl, lokosit:8250/mm3 trombo-
sit:217000/mm3, LDH:465 U/L (üst sınır 246 U/L) saptandı. Üst gastroin-
testinal sistem endoskopisinde fundusda izole tutulum gösteren, antrum 
ve korpusu yamalı tutan, mukozada kalınlaşma ve hipertrofik frajilite tar-
zındaki malign görünümlü lezyon izlendi. Lezyondan alınan biyopsilerin 
immunopatolojik incelemesi sonucunda CD 20 pozitif yüksek dereceli B 
immünfenotipli lenfoma infiltrasyonu saptandı. Evreleme amaçlı çekilen 
PET/CT’de: midede diffuz tutulumun yanında batın içi lenfadenopatiler 
ve dalak tutulumu izlendi. Hasta Ann-Arbor evreleme sistemine göre evre 
4S ve prognostik skor olarak R-IPI:3 olarak değerlendirildi. Hastaya 6 kurs 
R-CHOP (rituksimab- siklofosfamid-doksorubusin-vincristin-prednizolon) 
tedavisi verildi. Altı kurs R-CHOP tedavisi sonrası laboratuvar parametre-
leri normal olan hasta çekilen PET/CT de malign tutulum izlenmedi, tam 
remisyon olarak değerlendirildi. Hasta 1 yıldır asemptomatik olarak takip 
edilmektedir.

Tartışma: Gastrointestinal lenfomalar tüm NHL’ların %15’ini ve ekstrano-
dal NHL’ların %30-40’ını oluşturur. Gastrointestinal lenfomalar erkeklerde 
daha sık görülür ve tüm mide kanserlerinin içinde %5 sıklığında lenfoma 
görülür. En sık görülen histolojik pattern DBBHL iken onu MALT lenfoma 
izler. Mide tutulumdan sonra sırasıyla ince bağırsak, ileoçekal bileşke ve 
kolon tutulumu görülür. Tutulumun derecesine ve yerine göre hastalar 
karın ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı, obstrüksiyon ve gastrointestinal 
kanama ile başvurabilirler. Mide lenfoması saptanan tüm olgularda PET/CT 
ile evreleme yapılmalıdır. Tedavisinde cerrrahi eksizyon+kemoradyoterapi 
uygulanabileceği gibi konservatif tedavi olarak cerrahi uygulamadan 
kemoterapi±radyoterapi uygulanabilir. Sadece midede sınırlı olgularda, 
performans skoru 0-1 olan olgularda, düşük IPI skorlu ve düşük LDH 
seviyesine sahip olgularda prognoz daha iyidir. Gastrointestinal kanama 
ile başvuran olgularda nadir de görülse etyolojide lenfomalar akılda 
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: ÜST GİS KANAMASI, DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
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 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-227 Referans Numarası: 210

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SEPSİS İLE 
İLİŞKİLİ NON-İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ OLGUSU
Nilay Hakan1, Fatih Mehmet Azık2, Emre Burak Gazelci3

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Yenidoğan döneminde görülen aneminin nedenleri arasında 
hemoliz önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemde Rh veya ABO uygunsuz-
luklarına bağlı immün aracılı hemolitik süreç daha sık görülmekle birlikte, 
etiyolojide non-immun hemolitik anemiler de (n-İHA) akılda tutulmalıdır. 
n-İHA’ye neden olan tablolardan biri de sepsistir. Burada, sepsise sekonder 
n-İHA gelişen ve çoklu eritrosit transfüzyon ihtiyacı olan bir yenidoğan 
olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Olgu sunumu: 30 yaşındaki annenin üçüncü gebeliğinden 35. gestas-
yonel haftada hastanede 2400 gr ağırlığında normal vajinal yolla doğan 
12 günlük erkek hasta emmesinde azalma olması ve sarılık nedeniyle 
kliniğimize sevk edilmiş. Özgeçmişinde postnatal 5 günlükken indirekt 
hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi aldığı öğrenildi. Fizik incelemede 
vücut ağırlığı 2410 gr olan hastanın emmesi ve diğer yenidoğan refleksleri 
azalmıştı. Hipotonisitesi olan hastada hepatosplenomegali saptanmadı. 
Laboratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 22000/µl, hemoglobin 11.6 
g/dl, hematokrit %34.5, C-reaktif proteini negatif, retikülosit oranı %4 
idi. Anne ve bebek arasında kan grubu uygunsuzluğu olmayan hastanın 
direkt Coombs testi negatif idi. Serum biyokimyasında total bilirubin 22.5 
mg/dl, direkt bilirubin 2.5 mg/dl saptandı. İdrarda ürobilinojen pozitif idi. 
Klinik sepsis düşünülen hastaya ampisilin ve gentamisin; indirekt hiperbi-
lirubinemiye yönelik olarak da fototerapi başlandı. Takiplerinde aneminin 
derinleştiği görüldü; hemoglobini 5.9 g/dl, hemotokriti %17’ye düştü. 
Retikülositi %15, LDH 1248 U/l (normal: 225-600 U/l) idi. Periferik yaymada 
hemoliz bulguları mevcuttu; anizositoz, poikilositoz, sferositler ve myeloid 
seri öncüllerinde artış görüldü. Etiyolojiye yönelik bakılan G6PD ve pirüvat 
kinaz enzim düzeyleri normal bulundu. Hemoglobin elektroforezi yeni-
doğan dönemi ile uyumlu idi. TORCH serolojisi negatif, metabolik tarama 
testleri normal bulundu. Mevcut bulgularla olgumuzda sepsise sekonder 
n-İHA düşünüldü. İzleminde genel durumu daha bozulan hastada genta-
misin tedavisi kesilerek sefotaksim başlandı. Toplam 3 kez 15 cc/kg’dan 
eritrosit süspansiyonu ile transfüzyon sonrası hemoglobin 10.9 g/dl’ye 
yükselirken retikülositi %5’e geriledi. Yatışının 9. gününde taburcu edilen 
hastanın takiplerinde hemoliz bulgularının olmadığı (hemoglobin 11.7 g/
dl, retikülosit %2) görüldü.

Sonuç: Yenidoğanda n-İHA nedenini saptamak sıklıkla kolay değildir. 
Bununla birlikte, etiyolojide sepsis göz ardı edilmemelidir. 
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, sepsis, non-immün hemolitik anemi

burada böbrek, kas ve kemik tutulumu ile seyreden Diffüz büyük B hücreli 
lenfoma olgusu sunmak istiyoruz.

Olgu: 55 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan bayan hasta, son 2-3 aydır 
olan sol uyluk kemiğinde ağrı ve son bir haftadır olan azalmış, koyu renkli 
idrar şikayetiyle acil servise başvurdu. Fizik muayenede sol femur bölge-
sinde hassasiyet vardı. Ele gelen periferik lenfadenopatisi yoktu. Hastanın 
ilk laboratuvar değerleri hemoglobin 10.5 gr/dL, kreatinin 6.3 mg/dL, 
LDH:561 U/L, ürik asit:7.9 mg/dL şeklindeydi. Hasta acil hemodiyalize 
alındı. Renal USG’de her iki böbrekte ortalama 20 mm boyutlu korteks ve 
medulla yerleşimli, hiperekoik heterojen yapıda nodüler sahalar saptan-
mış ve malignite lehine yorumlanmış. Uyluk bölgesindeki ağrı için çekilen 
BT’de sol femur baş/boyun düzeyinde kemik dansitede buzlu cam görü-
nümü ve şüpheli silik sınırlı hipodens alanlar saptanmış. Malignite şüphe-
siyle ve ulaşım kolaylığı açısından bu bölgedeki rektus kasından kor biyop-
si alınmış. Patoloji sonucunda CD20(+), LCA(+), siklin D1(-), Bcl-2 çoğu 
(+), Bcl-6 ile bir kısmı(+), Ki-67 proliferasyon indeksi %30 civarında Diffüz 
büyük B hücreli lenfoma tanısı konuldu. Çekilen PET-BT’de her iki böbrek 
kortikal kısımda diffüz artmış FDG tutulumu(SUVmax:22.3) ve sol femur 
proksimalinde yumuşak doku lezyonu (SUVmax:25.7), sol iliak kemik 
posteriorunda(SUVmax:27.5) hipermetabolik odaklar saptanmış. Hastaya 
R-CHOP kemoterapisi başlandı. Tedavi ile birlikte hastanın hemodiyaliz 
ihtiyacı kalmadı. Sol femurda kitlenin olduğu yerde kemoterapinin ikinci 
haftasında patolojik fraktür oluştu ve ortopedi tarafından açık redüksiyon 
ve internal fiksasyon işlemi uygulandı. 3 kür tedavi sonrası ağrıları düzeldi.

Tartışma: Agresif seyirli NHL’lar bizim olgumuzda da olduğu gibi alışıl-
madık klinik tablolarla karşımıza çıkabilmektedir. Genitoüriner bölgenin 
lenfoma tutulumu renal kitle, üreter obstrüksiyonu, testiküler kitle, over-
de kitle ile karşımıza çıkabilir. Akut böbrek yetmezliğinin renal kaynaklı 
nedenleri olan iskemik ve toksik akut tubuler nekroz, glomerülü tutan 
inflamatuvar hastalıklar araştırılırken lösemi, lenfoma gibi tübülointersitis-
yum infiltrasyonu yapabilen hastalıklar da ayrıcı tanıda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: diffüz büyük B hücreli Lenfoma, akut böbrek yetmezliği, kas 
lenfoması
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-229 Referans Numarası: 320

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN KEMİK İLİĞİ 
PROLİFERASYONU: ESANSİYAL TROMBOSİTEMİ
Hilal Akbaş1, Gülen Tüysüz Kintrup1, Funda Tayfun Küpesiz3, Bahar Akkaya2, Elif Güler1, 
Osman Alphan Küpesiz1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı 
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Esansiyel Trombositemi çocukluk çağının oldukça nadir görülen bir 
klonal kök hücre hastalığıdır. İnsidansı 14 yaş altı çocuklarda 1/10000000 
olarak bildirilmiştir. Hastalar asemptomatik seyredebileceği gibi trombo-
hemorajik komplikasyonlarla da başvurabilir. Bu nedenle erken dönemde 
tanının konulup gereken hastalarda tedavinin başlanması önemlidir.

Amaç: Polikliniğimize, trombosit sayısında yükseklik nedeniyle yönlendiri-
len ve esansiyal trombositemi tanısı alan bir hastayı paylaşmayı planladık. 

Olgu: Başağrısı ve hipertansiyon nedeni ile tetkik edilirken trombositoz 
(trombosit=1,700,000/µL) saptanan 12 yaşındaki erkek hasta polikli-
niğimize yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde boy ve kilo per-
sentilinin 97’nin üstünde, BMI: 42,6 olması dışında özellik saptanmadı. 
Hemogramda rbc: 5,03 milyon/µL , Hemoglobin: 11,2 g/dl, beyaz küre 
20,140 K/mm3, neut:14.820 K/mm3, plt:1658000 /µL, idi. Periferik kan 
yaymasında; atipik hücre olmadığı, trombosit sayısının uyumlu olduğu 
görüldü. Biyokimya ve koagülasyon panelinde özellik yoktu. Ferritin 
değeri normal aralıkta idi. Hastada sekonder trombositoza neden olabi-
lecek demir eksikliği anemisi, klinik enfeksiyon, ilaç kullanım öyküsü veya 
aspleni bulgusu yoktu. Ailesel trombositoz taramasında başka olgu 
bulunamadı. Ön tanıda kronik esansiyal trombositemi düşünülen hasta-
nın kemik iliği aspirasyon yaymasında artmış sayıda hiperlobüle mega-
karyosit görüldü. Genetik olarak gönderilen BCR-ABL p210 real time 
PCR, JAK 2 p. V617F mutasyonu, MPL çalışması negatif olarak rapor-
landı. Kemik iliği biyopsisinde sayıca artmış, geyik boynuzu şeklinde 
megakaryosit görülmesi üzerine hastaya esansiyal trombositemi tanısı 
konuldu. Hipertansiyonu, hiperkolesterolemisi göz önünde bulunduru-
larak hastaya hidroksiüre tedavisi başlandı. Tedavi ile hastanın trombo-
sit sayısı, ilaç kullanımının 5. Haftasında 1000000/µl’ye kadar geriledi. 
Hastada herhangi bir trombohemorajik komplikasyon gözlenmedi.

Tartışma: Esansiyal trombositemi çocukluk çağında son derece nadir 
görülen bir hastalıktır. Tanı sekonder trombositoz nedenlerinin ve trom-
bositoz ile seyredebilecek diğer klonal hastalıkların dışlanması ile konulur. 
Hastaların yarısında JAK 2 ve MPL mutasyonu pozitif saptanmakla birlikte 
hastamızda olduğu gibi bu mutasyonlar negatif de olabilir. Özellikle 
mutasyon olmayan hastalarda diğer nedenlerin dışlanması önemlidir. 
Tedavide amaç trombozu ve kanamayı önlemek olup risk gruplarına göre 
İnterferon, aspirin, hidroksiüre ön planda önerilmektedir. Tedavi ile ilgili 
seçenekler arasında antiplatelet (asetilsalisilik asit) ve antikoagulan ilaçlar 
sitoredüktif (hidroksikarbamid, Anagrelid ve interferon alfa) tedavi ile 
kombine ya da tek başına kullanılabilir. Hastalar lösemik transformasyon 
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P-228 Referans Numarası: 214

MEME KANSERİ NÜKSÜYLE ORTAYA ÇIKAN BİR DİFFÜZ 
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Abdulkadir Karışmaz1, Mehmet Hilmi Doğu1, Gülben Erdem Huq2, Şermin Altındal1, 
Osman Yokuş1, Elif Suyanı1

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü 
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Giriş: Meme kanserinde, kemoterapiye bağlı uzun dönem yan etkiler 
giderek daha sık görülmektedir. Erken evre meme kanseri sebebiyle pro-
filaktik veya adjuvan kemoterapinin 10 yılda hematolojik kanser riskini 
%0.5 arttırdığı gösterilmiştir; bu oran önceki çalışmalara göre 2 kat daha 
yüksektir. Tedavi ilişkili en sık görülen hematolojik kanserler akut myeloid 
lösemi (AML) ve myelodisplastik sendrom (MDS) olup, lenfomalar son 
derece nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, meme kanseri kemo-
terapisinden sonra gelişen bir sekonder difüz büyük B hücreli lenfoma 
(DBBHL) olgusu bildirilmiştir.

Olgu: 54 yaşında kadın hasta halsizlik ve burun kanaması şikayetleri ile 
başvurdu. Öyküsünde tip 2 diabetes mellitus ve 4 yıl önce meme kanseri 
tanısı konarak mastektomi yapıldığı, sonrasında radyoterapi ve kemo-
terapi verildiği, şu anda da tamoksifen kullandığı öğrenildi. Hastanın 
kemoterapisi Suriye’de uygulandığından uygulanan kemoterapi proto-
kolü öğrenilemedi. Fizik muayenesinde sağ kolda şişlik, her iki kolunda 
ekimozlar ve servikal lenfadenopatileri vardı. Tam kan sayımında; beyaz 
küre sayısı: 3.62 x109/L, nötrofil: 0.84x109/L, hemoglobin: 11 g/dL, trombo-
sit: 10x109/L idi. Çevre kanı yaymasında trombosit sayısının hemogram ile 
uyumlu olduğu saptandı ve atipik hücre görülmedi. Karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri normal, hepatit belirteçler ve HIV testleri negatifti. 
Transfüzyona rağmen trombosit sayısı artmadığı için lenf nodu biyopsisi 
yapılamadı. Bunun yerine, tanı amaçlı kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 
yapıldı. Biyopsi sonucu; DBBHL’ye benzeyen CD20 pozitif yüksek grade’li 
B hücreli lenfoma ile uyumluydu (Şekil 1a ve 1b). Evreleme amaçlı çeki-
len pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografide (PET/BT) sağ 
parotis bezi inferiorunda 1.3x0.8 cm (SUVmaks:11,8), sağ inferior juguler 
alanda (SUVmaks:13,1), sağ derin servikal lojda en büyüğü 2x1.5 cm 
(SUVmaks:6,8) boyutlarında lenfadenopatileri olduğu görüldü. Hastaya 
ritüksimab-siklofosfamid-doksorubisin-vinkristin-prednisolone (R-CHOP) 
kemoterapi protokolü başlandı. Hastanın 2. kür sonrası hemogram değer-
lerinde düzelme sağlandı. 4 kür sonra yapılan interim PET/BT’de servikal 
lenf bezlerinde tam yanıt alınamadığı görüldü. Bunun üzerine boyundaki 
lenf nodundan trucut biyopsi yapıldı, Hastanın kan değerleri düzeldiği için 
biyopsi sonucu çıkıncaya kadar R-CHOP tedavisine devam edildi ve 6 küre 
tamamlandı. Lenf nodu biyopsi sonucu sonucu meme kanseri metastazı 
ile uyumluydu (resim-1-C ve 1-D). 6 kür R-CHOP sonrası kemik iliği biyopisi 
yapıldı ve infiltrasyonun temizlendiği izlendi. Hastanın meme kanserine 
yönelik tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: Bu olgu pansitopeni ile prezente olan ve meme kanseri tanı-
sından dört yıl sonra ortaya çıkan nadir bir sekonder DBBHL olgusudur. 
Hastada lenfomanın, meme kanseri tanısından dört yıl sonra ortaya çık-
ması, lenfomanın sekonder mi yoksa meme kanseri tanısı anında mevcut 
mu olduğu konusunda şüpheye sebep olmaktadır. Meme kanseri hastala-
rında pansitopeni varlığı genellikle lösemi veya kemik iliği metastazlarına 
işaret ederken, kemik iliği biyopsisinin lenfoma infiltrasyonu sergilemesi 
dikkat çekicidir. Sonuç olarak pansitopeni gelişen meme kanseri olgula-
rında lenfoma da gelişebileceği unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, lenfoma, tedavi ilişkili hematolojik maligniteler
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semptomlar varlığında klinisyen ilaca bağlı AC toksisitesini ayırıcı tanıda 
akla getirmelidir.
Anahtar Kelimeler: bleomisin, Hodgkin Lenfoma,P ulmoner fibrozis
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P-231 Referans Numarası: 341

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TANILI BİR HASTADA DİFFÜZ 
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
Cenk Sunu1, İlhan Yıldırım1, Tuba Hacıbekioğlu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) tüm Hodgkin dışı lenfomaların 
%30-58’ini oluşturur. Avrupa Birliği’nde yılda 3-4/100,000 yeni olgu görül-
mekte olup, insidansı yaşla birlikte artış göstermektedir (35-59 yaş arasın-
da 0,3/100,000/yıl, 80-84 yaş arasında 26,6/100,000/yıl).

Mevcut bilgiler ışığında her ne kadar esansiyel trombositoz ve NHL ara-
sında açıklanabilmiş bir ilişki olmamakla birlikte biz bu vakada esansiyel 
trombositoz tanılı bir hastada NHL’ya dönüşümü inceleyeceğiz.

Öte yandan, ET ve lenfoma birlikteliği sadece iki olguda belgelenmiştir.

71 yaşında erkek hasta 2009 yılında çarpıntı şikayeti ile yapılan tetkik-
lerinde esansiyel trombositoz tanısı konuldu. Hastanın yapılan gene-
tik tetkiklerinde t(9;22)(q34;q11.2) negatif, JAK-2 geninde heterozigot 
mutasyon bulundu. Ayrıca tromboza yatkınlığa yönelik yapılan HPA-1 a/b 
heterozigot mutasyon, PAI-1 4G/4G genotipi ve ACE Ins/Ins, APO E alleli 
3/3 saptandı. Hastaya tedavi olarak farklı zaman aralıklarında hidroksiüre 
ve anagrelid verildi. 2016 yılının sonuna kadar belirli aralıklarla muayene-
ye çağrılarak takibe alınan hastanın sağ boyun altında ani gelişen şişlik 
nedenli tetkikleri yapılmaya başlandı. Hastanın Aralık 2016 tarihli BT’sinde 
nazofarens sağ lateralden başlayıp farenks, orofarenks sağ lateral duvarda 

veya myelofibrotik transformasyon açısından düzenli olarak kemik iliği 
biyopsisi ile takip edilmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel Trombositemi, Geyik boynuzu megakaryosit, 
hidroksiüre
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BLEOMİSİN İLİŞKİLİ PULMONER FİBROZİS:  
İKİ VAKALIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
Senem Maral1, Murat Albayrak1, Abdülkerim Yıldız1, Osman Şahin1, Çiğdem Pala Öztürk1, 
Ümit Yavuz Malkan1, Gürsel Güneş1, Esra Sarıbacak Can1

1Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Bleomisin sıklıkla lenfomalarda ve baş boyun kanserlerinde kulla-
nılan, etkisini DNA-RNA-protein sentezinde hasara sebep olarak gösteren 
bir antitümor ajandır. Merkezimizde ileri evre hodgkin lenfoma(HL) tanısı 
alarak bleomisin içeren kemoterapi protokolu (ABVD) uyguladığımız 
iki vakamızda gelişen bleomisin ilişkili pulmoner fibrozis deneyimimizi 
sunduk.

Olgu 1: Boyunda şişlik şikayeti ile başvuran 43 yaşında erkek hastaya yapı-
lan eksizyonel LAP biyopsi sonucu klasik HL olarak geldi. Evre IIB hastalık 
saptanan hastaya 2 kür ABVD (doksorubisin 25 mg/m2, bleomisin 10 mg/
m2, vinblastin 6 mg/m2, dakarbazin 375 mg/m2 1. ve 14. günler) tedavisi 
uygulandı ve ara değerlendirme amaçlı tetkik edildi. Yapılan tetkiklerde 
hastada regresyonla uyumlu bulgular izlendi. 4 kür daha aynı protokolu 
alması planlanan hastanın 4. Kür kemoterapi sonrasında ani gelişen nefes 
darlığı oluştu. Görüntülemelerde tedavi öncesinde izlenmeyen, her iki 
akciğerde interstisyel AC hastalığını düşündüren değişiklikler saptandı 
(Resim-1). Bleomisin ilişkili pulmoner fibrozis düşünülen hastaya 1 mg/kg/
gün dozunda steroid ve bronkodilatör tedavisi başlandı. Hastanın kliniği 
düzeldi. Sonraki kürlerinde bleomisin protokolden çıkartıldı. Toplamda 6 
kür (son 2 kür AVD olarak verildi) tedavi alan hasta 6 aydır tam remisyonda 
takip edilmektedir.

Olgu 2: 64 yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden kaşıntı, sol koltuk 
altında şişlik şikayeti ile başvurdu. LN biopsisi yapıldı. Evre IIIB noduler 
sklerozan HL tanısı konularak, 6 kür ABVD tedavisi alması planlanan has-
tada 4. kür sonrasında nefes darlığı ve öksürük şikayeti gelişti. Göğüs has-
talıkları tarafından değerlendirildi. Yapılan toraks BT görüntülemesinde 
yeni gelişen bilateral yaygın sekel fibrotik değişiklikler (Resim-2) saptandı.
Solunum fonksiyon testleri yapıldı. DLCO’da belirgin düşüş (%63) izlendi.
Hastada bleomisin ilişkili toksisite düşünülerek steroid ve bronkodilatatör 
tedavi başlandı. Metil prednizolon 0.5 mg/kg dozundan başlandı ve 2 
ayda azaltılarak kesildi. 6 kür tedavisini tamamlayan hasta tedaviden çok 
kısa süre sonra AC enfeksiyonu nedeni ile ex oldu.

Tartışma: Bleomisin ilişkili AC hastalığı gelişimi %3-40 oranında 
değişmektedir.İnaktivasyonunu sağlayan hidrolaz enziminin AC doku-
sunda diğer dokulara oranla daha düşük düzeyde bulunması nedeni ile 
ACde yaygın fibrozis ve interstisyel pnömoni tablosu gelişebilmektedir. 
AC toksisitesi ile ilgili risk faktörleri arasında; toplamda verilen ilaç dozu-
nun 500 mg/m2 den fazla olması, oksijen tedavisi alıyor olmak, kreatinin 
klirensinin < 35 ml/dk olması, ileri yaş (>70 belirgin risk artışı) ve diğer 
sitotoksik ajanlarla birlikte kullanılması yer almaktadır. Bir başka çalışmada 
ise kemoterapi sırasında nötropeni gelişen hastalarda granülosit-koloni 
stimule edici ajanların (G-CSF) kullanımı ile bleomisin ilişkili AC hasarının 
gelişmesi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır.Totalde ilk vakamızda 
144 mg, ikinci vakamızda 190 mg bleomisin maruziyeti mevcuttu. İki 
vakamızda da belirtilen risk faktörleri bulunmamasına rağmen pulmoner 
fibrozis gelişmesi, genetik faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmüş-
tür. Genellikle hastalar doz bağımlı olarak yeni başlayan öksürük, dispne, 
hafif ateş ve hipoksemi şikayeti ile başvururlar. En sık bilateral bazallerde 
retiküler ve/veya nodüler karakterli infiltrasyonlar izlenmektedir. Tedavide 
hafif vakalarda ilacın kesilmesi ile semptomlar düzelirken, belirgin toksisi-
te gelişen hastalarda steroid önerilmektedir. Tedaviye rağmen mortalite 
oranı %50-%80 arasındadır.

Sonuç: Sonuç olarak Bleomisin ihtiva eden protokollere başlamadan 
önce hastaya detaylı AC muayenesi yapılmalı, gerekirse Göğüs hasta-
lıkları konsültasyonu istenmeli, solunum fonksiyon testleri (DLCO ile 
birlikte) yaptırılmalıdır.Ayrıca Bleomisin içeren kemoterapi protokolü 
alan hastaların takibinde ani gelişen kuru öksürük, nefes darlığı gibi 
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tecrübelerine göre ATRA ilişkili farklılaşma sendromu bağıntılı trombotik 
komplikasyonlarının riskinin ciddi olarak artış gösterdiği belirtilmiştir. 
Bunun yanında yüksek lökosit sayısı, bcr3 transkript tipi olması, habis hüc-
relerin CD2 ve CD15 fenotip göstermesi tromboz gelişmesinde risk faktörü 
olduğu belirtilmiştir. Bizim hastamızda PETHEMA grubunun LPA99 proto-
kolü 3. kür konsolidasyon tedavisi sonrası nötropeni düzelme döneminde 
akut pulmoner arter embolisi gelişmişti. Hastamızda tanı anında yüksek 
lökosit sayısı mevcuttu ve indüksiyon tedavisi sırasında ATRA sendromu 
gelişmişti. Bizim hastamızda pulmoner arter embolisinin konsolidasyon 
tedavisi sonrasında trombositopeninin olduğu dönemde gelişmesi, kemik 
iliğindeki grade 3 retiküler lif artışının ve hiperhomosisteineminin önemli 
rolü olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut promyelositik lösemi, pulmoner emboli, ATRA sendromu

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-233 Referans Numarası: 414

HİPERKALSEMİSİ OLAN MULTİPLE MYELOM OLGULARINDA 
PRİMER HİPERPARATİROİDİ AKLIMIZA GELMELİ Mİ?
Şule Gelgeç1, Betül Uğur Keskin2, Deniz Gören Şahin3, Mutlu Arat4

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
4Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, İstanbul

Amaç: Hiperkalsemi, hastaneye yatan hastalarda sık rastlanan bir klinik 
problemdir. Hiperkalseminin en yaygın sebepleri arasında yer alan Primer 
hiperparatirodi (PHP) ve malign hematolojik hastalıklardan Multiple 
myeloma’nın (MM) birlikte görülmesi ise oldukça nadir bir durumdur. 
Literatürde şu ana kadar toplam 30 olgu PHP ve MM birlikteliği şeklinde 
bildirilmiştir (1). Biz de burada, bu nadir duruma ithafen, kliniğimiz-
de takipli 3 olgu ile MM ve PHP birlikteliği deneyimimizi paylaşmayı 
hedefledik.

Olgular: Tablo 1’de hastalara ait laboratuvar bulgular ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir.

Olgu 1: 62 yaşında kadın hasta Ekim 2013’te çenede kitle ile başvur-
duğunda MM ve plazmasitom tanısı almıştı. Tanı anında hiperkalsemisi 
olmayan hastaya indüksiyon tedavisinin ardından otolog periferik kök 
hücre nakli (OPKHN) yapıldı. Remisyonda izleniyorken, kontrolde öksürük, 
balgam yakınmaları olan hastaya yapılan tetkikleri sonucunda Şubat 
2015’te Sarkoidozis tanısı konuldu ve steroid tedavisi ile kontrol altına 
alındı. Bu dönemde de serum kalsiyum seviyeleri normal sınırlarda idi. 
Ancak takibinde 11 ay sonra hasta halsizlik, konstipasyon ve hipertansif 
ataklar ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde hiperkalsemisi (serum ca: 11.3) 
olan hastanın MM ve Sarkoidozis açısından remisyonda olduğu izlendi. 
Bunun üzerine yapılan ileri tetkiklerinde serum parathormon (sPTH) 
seviyesinin 172,7 pg/dl olduğu izlendi. Çekilen sintigrafisinde paratiroid 
adenomunun varlığı gösterildi. Primer hiperparatiroidi tanısı konulan has-
taya medikal tedavi verilerek serum ca seviyeleri kontrol altına alınmıştır. 

Olgu 2: 60 yaşında erkek hasta, 1,5 aydır mevcut olan bacaklarda ağrı 
yakınması ile başvurduğunda yapılan tetkiklerinde kemikte litik lezyonları 
saptanmıştı. Yapılan ileri tetkikleri sonucu MM tanısı konulan hastanın 
tanı döneminde hiperkalsemisi (serum Ca: 13,5 mg/dl) mevcuttu. MM için 
tedavisi başlanan ve hiperkalsemisine yönelik medikal tedavisine rağmen 
kalsiyum seviyeleri normale dönmeyen hastada, bakılan sPTH seviyesi 206 
pg/dl olarak geldi. Ardından yapılan tetkiklerinden boyun USG ve parati-
roid sintigrafisi ile paratiroid adenoma varlığı gösterilmiş ve PHP tanısı ile 
medikal tedavisi düzenlenerek takibe alınmıştır.

Olgu 3: 48 yaşında kadın hasta, Ekim 2014 tarihinde MM tanısı konularak 
tedavi edilmiş ve yaklaşık 1 yıl sonra yapılan OPKHN sonrası remisyonda 
izlenmekte idi. Rutin poliklinik kontrolleri sırasında hiperkalsemisi (serum 
ca: 10,8 mg/dl) tespit edilen hastanın MM yönelik tetkiklerinde aktif has-
talığı olmadığı izlendi. Bunun üzerine bakılan PTH seviyesi 188,9 pg/dl 
olarak tespit edilen hastanın hiperparatiroidisi paratiroid hiperplazisine 
bağlandı. Hasta halen MM ve PHP açısından remisyonda izlenmektedir.

Tartışma: Tek başına hiperkalsemi nedeni olabilecek iki ayrı hastalık 
olan MM ve PHP’nin birlikteliği literatürde nadir bir antite olarak tanım-
lanmaktadır. Bununla birlikte klinik pratiğimizde son 4 yıl içerisinde bu 
birlikteliğe sahip 3 olgunun varlığını göstermiş olmamız, farkındalılığımız 
arttıkça tanı koyma olasılığımızın da artacağının bir göstergesi olarak 

42.5x37.3 mm boyutlarında kitle olarak raporlandı.Sağ SCM hizasında 
multıpl sayıda 29x21 mm boyutlarında konglomere yapılı yaygın len-
foadenopatiler görüldü. Hastaya sağ tonsil biyopsisi yapıldı. Tanı olarak 
Yüksek Grade B Hücreli Lenfoma bulundu. Hastanın patoloji preparatının 
immünohistokimyasal boyamasında; “Bcl-2 ve CD20 ile kuvvetli boyan-
mıştır.Bcl-6 ve MUM-1 ile %30’dan fazla hücre boyanmıştır. CD10,PanCK 
ve CD3 ile boyanma izlenmedi.” bulundu. Sonuç olarak mevcut bulgular 
doğrultusunda Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Non Germinal Center Tip 
lehine yorumlanan hastaya R-CHOP kemoterapi protokolü uygulandı.

Esansiyel trombositoz (ET) diğer kronik miyeloproliferatif kanserler (KMK) 
gibi kemik iliğindeki mültipotansiyel hematopoetik kök ve progenitör 
hücrelerde beliren genetik mütasyonlar dolayısıyla ortaya çıkar. Klinik 
olarak kemik iliğinde megakaryositik hiperplazi ile hücre yapımının anor-
mal bir şekilde artmasıyla çevre kanında trombosit sayı- sında kalıcı ve 
ilerleyen bir artış, trombo-hemorajik ve mikrovasküler komplikasyonlara 
eğilim ile dikkati çeker. ET, polisitemia vera (PV) ve primer miyelofibroz 
(PMF) ile beraber diğer Philadelphia kromozomu (BCR-ABL1 translokas-
yonu) negatif olan klasik miyeloproliferatif kanserlerden birisidir. ET’ye 
neden olan ve hastalığı başlatan spesifik mütasyon henüz tanımlanmamış 
olsa da, çok önemli bir bilimsel gelişme olarak 2005 yılında ET’li olgularda 
%50-60 oranında bulunan edinsel JAK2-V617F mütasyonu keşfedilmiştir.

Son olarak unutulmamalıdır ki ET ve NHL arasında net bir ilişki gösteril-
memiş olsa da KMPH tanılı hastalarda lenfomaya dönüşüm göz önünde 
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: LENFOMA, ESANSİYEL TROMBOSİTOZ

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-232 Referans Numarası: 123

KONSOLİDASYON TEDAVİSİ SONRASI PULMONER EMBOLİ 
GELİŞEN AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ (APL)
Fatih Öçal1, Egemen Şenel1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Vaka Takdimi: Kanama, APL’de pıhtılaşma bozukluğu ilişkili olağan bir 
belirtidir ve önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Trombositopeni, 
hiperfibrinolizis ve dissemine intravasküler koagülasyon tanı anında ve 
indüksiyon tedavisi sonrası kısa sürede kanamaya neden olmaktadır. Akut 
promyelositik lösemi ilişkili kanama diatezi kapsamlı şekilde aydınlatılmış 
olmasına rağmen trombotik komplikasyonların patogenezi konusunda 
veriler azdır. Akut promyelositik löseminin tromboembolik komplikas-
yonların muhtemel nedeni ; genetik yatkınlık, uzamış yatak istirahati veya 
immobilizasyon, APL hücrelerinin trombojenitesi ve ATRA kullanımı. Biz 
burada yüksek riskli APL hastasının konsolidasyon tedavisi sonrası gelişen 
arteryal pulmoner emboli vakasını takdim ediyoruz.

Yöntem ve Sonuçlar: 44 yaşında erkek hasta birkaç gündür oral antibiyo-
tik tedavisine rağmen geçmeyen boğaz ağrısı, ateş şikayeti ile acile baş-
vurdu. Muayenesinde tonsiller kriptik, farenks hiperemik, hepatospleno-
megali, lenfadenopati saptanmadı. Kan sayımında lökosit 146 200 /mm3, 
57% monosit, 30% nötrofil, 6% lenfosit,hemoglobin 12,9 gr/dl, trombosit 
54 000 /mm3 saptandı. Çevre kanı yaymasında patolojik promyelositler, 
fagot hücreleri gözlendi. APL tanısı düşünülen hastaya lökoferez, ATRA 
ve kemoterapi tedavisi başlandı. Takiplerde ATRA sendromu gelişti. ATRA 
tedavisine ara verildi. Semptomları düzeldikten sonra ATRA tedavisi doz 
azaltılarak tekrar başlandı. Hastanın 3. kür konsolidasyon tedavisi sonrası 
21. günde nötropeninin düzelme döneminde nefes almakla göğüste 
batma ve ağrı şikayeti oldu. Kan sayımında lökosit 2480/mm3, hemog-
lobin: 8,7 gr/dl, trombosit 40 000/mm3 tetkik edildi. Toraks BT anjiyoda 
sağ akciğer posterobazal segmentlere giden pulmoner arter dallarında 
emboli ile uyumlu görünüm saptandı. Hastaya Tinzaparin sodyum teda-
visi başlandı. Emboli etyolojisine yönelik tetkiklerinde homosistein düzeyi 
16,3 Umol/L saptandı. Takiplerde hastanın semptomları ve nötropenisi 
düzeldi. Konsolidasyon sonrası kemik iliği biyopsisinde grade 3 retiküler 
lif artışı ve blast artışı %1 olarak rapor edildi. Remisyonda hastalık olarak 
değerlendirilen hastaya idame tedavisi başlandı.

Tartışma: Trombotik olaylar akut promyelositik lösemilerde %2-15 ora-
nında görülme sıklığıyla diğer akut lösemilerden daha yaygın olarak 
görülmektedir. GİMEMA grubunun kullandığı AIDA protokolünde %8,8, 
PETHEMA grubunun kullandığı LPA 96 ve LPA99 protokolünde 5,1% ora-
nında trombotik komplikasyonlar rapor edilmiştir. GİMEMA gurubunun 
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glukoz: 95 mg/dl, kreatinin: 0,8 mg/dl, üre: 30 mg/dl, AST: 1U/L, ALT18U/
Lsaptanmış. Periferik yaymasında %40 nötrofil, %40 lenfosit, %15eozinofil, 
%5 monosit, trombosit 400 bin civarı, eritroid seri normokrom normositer 
olarak sonuçlanmıştır. Batın USG de dalak normal boyuttadır. Gönderilen 
bcr-abl IS ve jak 2 negatif gelmiştir. Eozinofili nedeni ile hastadan gönde-
rilen FİSH ile FIP1L1-PDGFRA %16 pozitif saptanmıştır. Kemik iliği aspiras-
yon ve biyopsi planlanmış ancak hasta yaptırmamıştır. Bunun uzerine has-
tanın almakta olduğu prednol 1 mg/kg/gune çıkılmış ve sonrasında HES 
tanısı ile tirozin kinaz inhibitörü imatinib 100 mg/gun olarak başlanmıştır. 
Hastanın takipte eozinofilisi gerilemiş ve takipte prednol dozu azaltılmış-
tır. Hematoloji poliklinik takibinde 6. Ayda ani artan nefes darlığı, ateş, 
öksürük, balgam şikayetleri ile basvurmuş ve yapılan muayenede akci-
ğerlerde sağda belirgin ral ve yaygın ronkus tespit edilmiştir. Labaratuvar 
tetkiklerinde WBC: 286000 uL, neu: 13000uL, lym: 5000uL, eozinofil: 10000 
uL saptanmış. Hasta yatırılarak imatinib dozu 200 mg/g çıkılmış, prednol 
dozu artırılmış, Levofloksasin tedavisi başlanmıştır. Hastanın çekilen HRCT 
sinde AC parankim alanlarının incelenmesinde her iki akciğer üst lob ve alt 
lobda sağda daha belirgin izlenen yamalı tarzda yaygın pnömonik konso-
lüdasyon alanları saptanmıştır. Yatışının 2. gününde hastada ani gelişen 
bilinç bulanıklığı, hipotansiyon ve sonrası nörolojik bakısında solda güç 
kaybı 3/5, babinski gelişmesi üzerine çekilen beyin BT sinde radyoloji tara-
fından akut SVO geliştiği belirtilmiş trombolitik tedavi planı yapılmıştır. 
Ancak o dönmede çekilen EKO sunda bası bulgusu vermeyen perıkardıyal 
mayı, LV de 10 mm x 10 mm boyutlarında septal duvara yakın hareketlı 
mıtral anterıor leaflet chorda ıle ılıskılı olabılecek kıtle ımajı izlendi ve TEE 
ve nöroloji yoğun bakım gereksinimi nedeni ile dış merkeze sevk edildi ve 
Kardiyoloji tarafından endokardit dışlandı (HES ilişkili? olarak düşünüldü) 
SVO sekeli olup takip ve tedavisi dış merkezde devam etmektedir.

Tartışma: Hipereozinofilide eozinofillerin yaptığı doku hasarı sonucu 
her sistemi etkileyen klinik bulgular ortaya çıkabilmekte özellikle kardi-
ovasküler sistemin etkilenmesi önemli morbitide ve mortalite nedeni 
olabilmektedir. Bizim olgumuzda da hem kardiyak tutulum hem de yol 
actığı serebrovaskuler hadise nedeni ile belirgin morbiditeye yol açmıştır. 
imatinib dirençli FIP1L1-PDGFRA–pozitif klonal eozinofililerde INF-α teda-
visi başlanabilir. Bu tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda mutasyon analizi 
yapılmalı ve T674I mutasyonu varlığında nilotinib veya sorafenib tedavisi 
düşünülebilir.Nadir rastlanan bu vaka literatüre katkı amaçlı sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Hipereozinofilik Sendrom, FIP1L1-PDGFRA

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-235 Referans Numarası: 308

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASINDA 
TTP GELİŞEN, PLAZMA DEĞİŞİMİ VE KORTİKOSTEROİDE 
YANITLI BİR OLGU
Seyda Bilgin1, Işıl Erdoğan Özünal2, Uğur Kimyon1, Ayşe Salihoğlu2, Şeniz Öngören2, 
Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş-Amaç: Allojeneik kök hücre nakli (AKHN) sonrasında trombotik 
trombositopenik purpura (TTP) görülme sıklığı %6,8 iken otolog kök 
hücre nakli (OKHN) sonrasında bu oran çok daha azdır (%0,25). Bu bildiride 
OKHN sonrası TTP gelişen ve plazma değişimi ve kortikosteroid tedavisine 
yanıt alınan bir olguyu özetlemeyi amaçladık.

Olgu: 63 yaşında kadın hasta kliniğimize baş dönmesi ve idrar renginde 
koyulaşma yakınması ile başvurdu. Bu başvurudan 7 yıl önce (56 yaşında 
iken) tanı konan kappa hafif zincir multipl miyelom nedeniyle uygulanan 
VAD rejimi ile yeterli yanıt alınamaması üzerine bortezomib/deksameta-
zon verilmiş ve çok iyi kısmi yanıt sağlanarak OKHN yapılmıştı. Nakilden 4 
yıl sonra hastalık progresyonu gelişen hastaya bortezomib/siklofosfamid/
deksametazon uygulandı ve çok iyi kısmi yanıt elde edildi. İki yıl süren 
yanıtın ardından hastalığın tekrar ilerlemesi nedeniyle 4 kurs lenalidomid/
deksametazon verilerek tekrar elde edilen çok iyi kısmi yanıtın ardından 
2. kez OKHN yapıldı. Post-transplant 9. günde taşikardi nedeniyle tetkik 
edildi ve solunumsal alkaloza ikincil hipokalsemi ile birlikte d-dimer düze-
yi yüksek saptandığı için yapılan ventilasyon/perfüzyon sintigrafisinde 
sağ akciğer alt lob superior segmentte kama şeklinde mismatch defekti 
olduğu görüldü. Alt ekstremite doppler USG incelemesinde sol ekster-
nal iliak vende akut tromboz görülen hastaya DVT ve pulmoner emboli 
tanısı ile düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) tedavisi başlandı. 

kabul edilebilir. Dolayısıyla özellikle solid veya hematolojik malignitelerde 
karşımıza çıkan ve/veya tedaviye dirençli serum kalsiyum yüksekliğinin 
varlığında, eşlik eden PHP gibi bir sebebin mutlaka akılda tutulması gerek-
tiğini düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. A Case of Multiple Myeloma Coexisting with Primary Hyperparathyroidism and 
Review of the Literature. Nasir Hussain et al. Case Reports in Oncological Medicine 
Volume 2013 (2013), Article ID 420565.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, Multiple myeloma, Primer hiperparatiroidi

Tablo 1. Multiple myeloma ve primer hiperparatiroidi tanılı hastalarımızın, 
hiperparatiroidi tanısı konulduğu sırada mevcut laboratuvar sonuçları
Tetkik Olgu1: S.T. Olgu2: E.İ.Y. Olgu3: A.Ç.

WBC (/mm3) 6800 3310 4550

Trombosit (x103/dl) 179 123 252

Hemoglobin (g/dl) 11,3 13,6 12,5

Kreatinin (mg/dl) 1,1 0,7 0,7

Kalsiyum (mg/dl) 11,3 10,9 10,8

İyonize kalsiyum (mg/dl) 5,5 5,6 5,7

Magnezyum (mg/dl) 2,1 1,9 2,2

Albumin (g/dl) 4,4 5,1 4,2

25-OH-VitD (ng/ml) 22,2 30,4 26,9

Fosfor (mg/dl) 3,3 3 2,9

PTH (pg/dl) 172,7 206 188,9

Ig A (mg/dl) 19 25 61

Ig G (mg/dl) 568 629 847

Ig M (mg/dl) 193 16 41

Serbest kappa hafif zincir (mg/L) 18,5 9,04 11,3

Serbest lambda hafif zincir (mg/L) 32,7 17,3 13

Serbest kappa/lambda 0,57 0,52 0,87

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-234 Referans Numarası: 433

HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM TANILI HASTADA AKUT 
SEREBROVASKÜLER OLAY
Şerife Solmaz Medeni1, Tuğba Çetintepe1, Sinem Namdaroğlu1, Emine Durak1,  
Celal Acar1, Dilek Top2, Mustafa Özgür Ceylan3, Füsun Gediz1, Oktay Bilgir1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir 
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir 
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Giriş: Hipereozinofilik sendrom (HES) idiyopatik eozinofili içinde değer-
lendirilip organ hasarı varlığı ile tanımlanmaktadır. Tanısal yaklaşımda, 
periferden gen füzyonunun taranması mutlaka yapılmalıdır. PDGFRA ve 
PDGFRB mutasyonlarında imatinib genellikle etkilidir. PDGFRA pozitif HES 
tanılı olgumuz literatüre katkı amaçlı sunulmuştur.

Olgu: Otuz yaşında, özgeçmişinde alerjik astım olan bayan hasta öksürük, 
arada olan nefes darlığı ve halsizlik şikayetlerinin son bir yıldır artması 
nedeni ile başvurduğu dış merkez göğüs hastalıkları kliniğinde belirgin 
eozinofili saptanması üzerine bronkodilatör ve düşük doz prednol tedavisi 
düzenlenerek tetkik edilmiştir. İzlemde hastanın bronşiyal şikayetlerinde 
artma izlenmesi ve takip sürecinde alerji testlerinin negatif gelmesi IG 
E düzeyinin normal sınırlarda olması nedeni ile alerjik astım tanısından 
uzaklaşılarak romatolojik hastalıklar yönünden tetkiklerin normal çıkma-
sı üzerine tarafımıza yönlendirilmiştir. Hastanın başvuru sırasında fizik 
bakısında solunum sistemi muayenesinde yer yer ronkus saptanmış, pato-
lojik lenfodenopati (LAP) ve organamegali tespit edilmemiştir. Yapılan 
tetkiklerde hb: 13 g/dl, mcv: 76 fl, platelet: 323000 uL, WBC: 146000 uL, 
neu: 5400uL, lym: 5000uL, eozinofil: 3800Ul, sedimentasyon: 7 mm/h, 
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Tablo 1. Laboratuar bulguları

Parametre Plazmaferez 
öncesi

İlk plazmaferezden 4 
hafta sonra

İlk plazmaferezden 8 
hafta sonra

Hb (gr/dl) 9,5 10,9

LDH (U/L) [N: <250] 1470 217

Trombosit (/mm³) 5000 141000

Kreatinin (mg/dl) [N: 0,9-1,2] 2,81 1,13

Haptoglobin (mg/dl) [N: 
40-165]

33 123

ADAMTS13 aktivitesi (%) [N: 
40-130]

0,89 89,72

ADAMTS13 antijen düzeyi 
(µgr/mL) [N: 0,6-1,6]

0,03 1,43

ADAMTS13 inhibitör düzeyi 
(U/mL) [N: <12]

>90 26,45

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-236 Referans Numarası: 292

BETA-GLOBİN GENİ 3’UTR BÖLGESİNDE VARYANT 
SAPTANAN OLGU SUNUMU
Özden Altıok Clark1, Aslı Toylu1, Ozan Salim2

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Beta-globin (HBB) geni 3’ untranslated region (UTR) bölgesinde 
varyant saptanan olgunun klinik ve laboratuar bilgilerinin paylaşılması.

Gereç ve yöntem: HBB geni (NM_000518) DNA dizisi Sanger dizileme 
yöntemiyle olgunun periferik kanından elde edilen genomik DNA kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir. Saptanan varyantlar dbSNP, Ensembl, HbVar ve 
ClinVar veri sunucularında incelenmiştir.

Bulgular ve Sonuç: 28 yaşında erkek olgu hemoglobin elektroforezinde 
HbA2 seviyesinin yüksek olması nedeniyle kliniğimizde HBB gen varyantı 
taşıması şüphesiyle takibe alınmıştır. Olgunun hemogram verilerinde Hb 
seviyesi 15.3 g/dl ve eritrosit sayısı (RBC) 6.4x106/mm3 saptanmasına kar-
şılık MCV:71fL, MCH: 24pg, RDW: %12.7 olarak saptanmıştır. Hemoglobin 
elektroforezinde HbA1: %95.6, HbA2: %3.6, HbF: %0.8 dağılımı gözlen-
miştir. HBB geni dizi analizi sonucunda ekzon ve intronlarda varyant sap-
tanmamış ancak 3’ UTR poliadenilasyon bölgesinde c.*111A>G varyantı 
heterozigot olarak gözlenmiştir. Olguda saptanan bu nükleotid değişikliği, 
beta-globin geni varyantlarının incelendiği durumlarda HBB geni polia-
denilasyon bölgesinin de dizi analizinde değerlendirilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hb Elektroforezi, HBB, DNA dizi analizi

Post-transplant 14. günde engraftman gerçekleşti ve hasta tedavi dozun-
da DMAH önerilerek taburcu edildi. Post-transplant 40. günde (DMAH 
tedavisinin 30. gününde) baş dönmesi ve idrar renginde koyulaşma 
nedeniyle başvuran hastanın tetkiklerinde trombositopeni, anemi, LDH 
ve kreatinin yüksekliği olduğu görüldü. Haptoglobin düzeyi düşüktü. 
Çevresel kan yaymasında (Resim 1) eritrositlerde fragmentasyon izlenen 
hastaya TTP tanısı ile plazma değişimi ile birlikte 1 mg/kg/gün dozda 
metilprednizolon başlandı. Plazma değişiminin öncesinde gönderilen 
kan örneğinden çalışılan ADAMTS13 aktivitesi düşük, ADAMTS13 antijen 
düzeyi düşük, inhibitör düzeyi yüksek (laboratuarın üst sınırının üzerinde) 
saptandı. Laboratuar bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir.

İlk 9 gün günlük, ardından 2 kez gün aşırı, ardından haftalık olmak üzere 
toplam 12 seans plazmaferez yapılan hastanın kortikosteroid tedavisi 12. 
günden sonra dozu azaltılarak 6 haftada kesildi. İzlemde trombosit sayısı 
artan, LDH ve kreatinin düzeyi gerileyen (Resim 2 ve 3) hasta yatışının 30. 
gününde taburcu edildi. Son plazma değişiminden 8 hafta sonra gönderi-
len ADAMTS13 aktivitesi ve ADAMTS13 antijen düzeyi normal olan hasta 
kliniğimizde halen hem multipl miyelom hem TTP açısından remisyonda 
izlenmektedir.

Sonuç - Tartışma: Kök hücre naklinin ardından gelişen TTP, etyopato-
genezde farklı başlatıcı olayların rol alması (kemoterapiye bağlı endotel 
hasarı / allojeneik kök hücre nakli sonrasında kullanılan siklosporin gibi 
immünsupresif ajanlar vd.) nedeniyle idiyopatik TTP’den farklıdır ve genel 
olarak plazma değişimi ve kortikosteroide dirençli olduğu bilinmektedir. 
Ancak verilerin çoğunluğu allojeneik kök hücre nakli ardından gelişen 
olgulara aittir. Otolog naklin ardından çok daha seyrek görülmekte olup 
bu zeminde gelişen tablo ile ilgili bilgiler de yeterli değildir. Yukarıda 
sunulan olgumuzda tablonun otolog kök hücre naklinin ardından ortaya 
çıkmış olması ve daha önemlisi plazma değişimi ve kortikosteroide yanıt 
vermesi dikkat çekicidir ve bu tür olgularda pratikte değerlendirilmeye 
uygun veriler olarak kaydedilebilir.
Anahtar Kelimeler: Otolog kök hücre transplantasyonu, mikroanjiopatik hemolitik 
anemi, trombotik trombositopenik purpura



176

43
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

1-
4 K

as
ım

 20
17

, A
nt

al
ya

incelendi. Tanı anında yapılan hemogram ölçüm sonucu kullanılarak 
NLO hesaplandı. Hastalar, ortanca NLO değeri olan 2,5 esas alınarak NLO 
değeri >2,5 ve < 2,5 olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, 
kanama öyküsü, tanı sırasında tam kan sayımı, tanı anı NLO, tedavi yanıtı, 
cevap kaybı ve yanıt süresi bilgileri incelendi. ITP tanısı ve tedavi cevabı 
Amerikan Hematoloji Cemiyeti uygulama rehberine göre değerlendirildi.

Sonuç: Hastaların ortanca yaşı 44 yıl (34-71) idi. Olguların 27’si (%57,4) 
kadın, 20’si (%42,6) erkekti. Hastaların 35’i (%74,5) birinci basamak teda-
viye yanıt verdi ancak bu hastaların 19’unda (%54,2) takipte yanıt kaybı 
gelişti. Yirmi üç (%48,9) hastanın tanı anında NLO < 2.5 ve 24 (%51.1) 
hastanın NLO≥ 2.5 saptandı. İki grup arasında yaş, cinsiyet, tedavi yanıtı, 
yanıt süresi ve cevap kaybı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(p = 1, p = 0.92, p = 0.74, p = 0.869, p = 0.315) (Tablo-1).

Tartışma: Günümüzde birçok hastalıkta bireyselleştirilmiş tedaviler ve 
bunu belirlemek için risk faktörlerini saptamak önemli hale gelmiştir. 
Yaş, cinsiyet, tanı anı trombosit sayısı, anormal trombosit morfolojisi gibi 
birçok faktör İTP hastalarında kortikosteroid yanıtını etkileyip etkilemediği 
açısından araştırılmıştır. Bunların içinden sadece anormal trombosit mor-
folojisinin kortikosteroid tedavisine kötü yanıt ile ilişkili olduğu bulunmuş-
tur. Biz de çalışmamızda İTP hastalarında, NLO ve kortikosteroid tedavisine 
yanıt arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Sonuç olarak NLO ile kortikosteroid 
tedavisine yanıt ve yanıt kaybı arasında bir ilişki saptayamadık.
Anahtar Kelimeler: İmmun Trombositopeni; Nötrofil Lenfosit Oranı;

Tablo 1. NLO< 2,5 ve NLO ≥ 2,5 olan hastaların karşılaştırılması

NLO<2,5 
(N=23)

N>2,5 
(N=24)

P değeri

Cinsiyet, n, (%)

Kadın 13 (%56,5) 14 (%58,3) 1

Erkek 10 (%43,5) 10 (%41,7)

Yaş, yıl, ortanca, (aralık) 44 (18-73) 44 (26-74) 0,92

Kortikosteroid tedavisine yanıt, n, (%)

Var 18 (%78,3) 17 (%70,8) 0,740

Yok 5 (%21,7) 7 (%29,2)

Kortikosteroid tedavisine cevap süresi, ay, ortanca, (aralık) 8,5 (1-60) 7 (1-105) 0,869

Kortikosteroid tedavisine yanıt kaybı, n, (%)

Var 8 (%44,4) 11 (%64,7) 0,315

Yok 10 (%55,6) 6 (%35,3)

 � Pediatrik Akut Lösemiler

P-239 Referans Numarası: 506

FASYAL PARALİZİ İLE BAŞVURAN AKUT MYELOİD LÖSEMİ 
OLGUSU
Eda Ataseven1, Zuhal Siviş1, Burçak Tatlı Güneş1, Barış Malbora1, Meral Türker1,  
Berna Atabay1

1TCSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fasyal paralizi erişkinlerde sık görülmekte ve genellikle iyi seyirli olmak-
tadır. En sık nedeni de Bell paralizisidir. Çocuklarda erişkinlere göre daha 
az görülmektedir, yine en sık Bell paralizisine bağlı ortaya çıkar, ancak 
erişkinlerden farklı olarak altta yatan ciddi bir hastalık olma olasılığı daha 
yüksektir bu nedenle Bell paralizisi ile başvuran çocuklar mutlaka ayrıntılı 
değerlendirilmelidir. Santral sinir sistemi tutulumu lösemilerinde fasyal 
paralizi komplikasyon olarak gelişebilir, ancak nadiren başvuru bulgusu-
dur. Burada fasyal paralizi nedeni ile değerlendirilip, Bell paralizisi düşü-
nülerek tedavi başlanan ancak tedavi yanıtı olmayan ve trombositopeni 
gelişmesi üzerine değerlendirilerek akut myeloid lösemi (AML) tanısı alan 
bir hasta sunuldu.

Olgu: 8 yaşında erkek hastanın yaklaşık 3 hafta önce öksürük, burun 
akıntısı şikayeti olması üzerine başvurduğu sağlık kuruluşunda antibiyotik 
tedavisi başlanmış. Tedavinin birinci haftasında sol kulak arkasında şişlik, 
yüzün sol yarısında uyuşma, sol göz kapağını kapatamama, dudakta sağ 
laterale çekilme, sol nazolabial sulkuslarda silikleşme meydana gelmiş. 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-237 Referans Numarası: 238

OTOERİTROSİT DUYARLILIK SENDROMU:  
GARDNER-DİAMOND SENDROMU
Ezgi Akandere2, İrfan Yavaşoğlu1, Atakan Turgutkaya1, Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı  
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Otoeritrosit duyarlılık sendromu; genellikle genç kadınlarda göz-
lenen, tekrarlayan, ağrılı, spontan oluşan ekimotik lezyonlar ile karakte-
rize nadir görülen bir sendromdur. Genellikle ekstremitelerde görülen 
bu lezyonlar, özellikle emosyonel stres ve hafif travma sonrasında gelişir.
Olgularda genellikle koagulasyon test sonuçları olağandır.Vücudunda 
morluk oluşumu ile başvuran ve koagulasyon tetkikleri normal olan has-
talarda otoeritrosit duyarlılığı tanıda düşünülmelidir.

Gereç ve yöntem: Vücudunda morluk oluşumu ile başvuran hastaların 
rutin fizik muayenesi yapıldı, periferik yaymaları değerlendirildi; PT /aPTT, 
trombin zamanı ve trombosit fonksiyon testleri çalışıldı. Hastaların ante-
kubital veninden alınan 1 ml kan ön kola enjekte edildi. 1 cm den büyük 
ekimoz oluşması pozitif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Otoeritrosit duyarlılık sendromu nadir görülmekle beraber tekrar-
layan ekimoz ayırıcı tanısında mutlaka dışlanması gereken bir hastalıktır.
Anahtar Kelimeler: oto-eritrosit duyarlılık sendromu, ekimoz, gardner-diamond 
sendromu

Tablo 1. Hastalara ait sonuçlar

OLGU-1 (36 
Y-K)

OLGU-2 (33 
Y-K)

OLGU-3 (19 
Y-K)

OLGU-4 (26 
Y-K)

OLGU-5 (33 
Y-K)

HEMOGLOBİN (gr/dL) 10.6 13 12.4 11.4 11.2

LÖKOSİT/NÖTROFİL (103/mkrL) 10480/8380 9250/6540 8840/5500 6880/3600 5090/3360

TROMBOSİT (103 ml) 244000 277000 7540/4500 253000 239000

INR 0.94 0.92 1.09 0.96 1.02

APTT (sn) 25.6 26 25.6 21.3 25.1

TROMBİN ZAMANI (sn) 15.9 14 13 14.3 15.5

PROTROMBİN ZAMANI(sn) 11.7 11.4 13.4 12 12.9

vWf(IU/dl) 137 97 140 160 146

KANAMA ZAMANI (DK) 4 3 3 5 4

ADP-Ristosetin-
Kollagen ile trombosit 
agregasyonu*(*:Chronoloc albio)

normal normal normal normal normal

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-238 Referans Numarası: 331

NÖTROFİL LENFOSİT ORANI İMMUN TROMBOSİTOPENİLİ 
HASTALARDA STEROİD TEDAVİSİNE YANITI ÖNGÖREBİLİR 
Mİ?
Rafet Eren1, Mehmet Ünaldı2, Abdülkadir Karışmaz1, Mehmet Hilmi Doğu1,  
Hilal Tan Köker1, Şermin Altındal1, Osman Yokuş1, Elif Suyanı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Amaç: Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ucuz ve kolay uygulanabilir bir tetkik 
olması sebebi ile son yıllarda sistemik inflamasyonun sık kullanılan bir 
belirtecidir. Bu çalışma ile immün trombositopeni (İTP) hastalarında, tanı 
anı NLO ile kortikosteroid tedavisine yanıt ve yanıt kaybı arasındaki ilişkiyi 
saptamayı amaçladık.

Metod: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Hematoloji polikliniğinde, 2007-2016 yılları arasında 
kortikosteroid tedavisi alan 47 İTP olgusunun verileri geriye dönük olarak 
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bulbus oküli düzeyinde, ekstrakonal alanda medial rektus komşuluğunda 
nazal kemik sol yarısında sol nasolakrimal alanı etkilediği düşünülen, içe-
risinde hava değerleri barındıran yaklaşık 23x33 mm boyutlarında lezyon 
alanı saptandı. Lezyondan biyopsi alındı ve fırsatçı fungal enfeksiyonlar 
açısından ampirik olarak lipozomal amfoterisin-B tedavisi başlandı. Ancak 
şikayetlerinin ilerlemesi ve invaziv fungal enfeksiyonun paranazal kavite-
den orbitaya yayılım endişesi sebebi ile KBB tarafından hastaya cerrahi 
rezeksiyon yapıldı. Daha önce lezyondan alınan biyopsi sonucu mukor-
mikoz olarak raporlandı. Bu sebeple amfoterisin-B ve G-CSF tedavilerine 
devam edildi. Hastanın izlemde nötropenisi düzeldi, şikayetleri belirgin 
geriledi. Yatışının 30. gününde çekilen kontrol kranial MR’da bulgularda 
belirgin gerileme olduğu görüldü. Taburcu edilen hastanın takip ve teda-
visi devam etmektedir.

Tartışma: Fit KLL hastalarında birinci sıra tedavi rituksimab-fludarabin-
siklofosfamid tedavisidir. Sadece birinci kür tedavisini almasına rağmen 
hastamızda fludarabin alımından 21 gün sonra invaziv fungal enfeksiyon 
gelişti. Olgu lipozomal amfoterisin-B tedavisi ve cerrahi rezeksiyon ile 
başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu vaka bize fludarabin bazlı protokollerin 
1.kürden itibaren ciddi immünsupresyona ve invaziv fungal enfeksiyon-
lara yol açabileceğini göstermiştir. Mukormikoz olgularında eğer erken 
ampirik antifungal tedavi başlar ve mümkün olan en kısa sürede cerrahi 
rezeksiyon yaparsak, mortalite geçmişte olduğundan farklı olarak daha 
düşük olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mukormikoz, Kronik lenfositik lösemi, Fludarabin, Rezeksiyon

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-241 Referans Numarası: 356

TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ TANILI OLGUDA KLADRİBİN 
TEDAVİSİ SONRASI GÖRÜLEN YAYGIN PURPURİK 
CİLT DÖKÜNTÜSÜ
Hatice Demet Kiper Ünal1, Emir Gökhan Kahraman2, Asu Fergün Yılmaz1, Füsun Gediz1, 
Mahmut Töbü3, Kadriye Bahriye Bayman Payzın1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji

Giriş: Tüylü hücreli lösemi (THL) splenomegali ve pansitopeni ile karak-
terize, klonal B hücreli lenfoproliferatif bir hastalıktır. Tedavide bir pürin 
analoğu olan kladribin; yüksek tam yanıt oranları ve uzamış tüm sağkalım 
avantajı nedeniyle ilk sırada kullanılır. Beklenen en sık yan etki nötropeni 
olup, tedavi sonrası gelişen ciddi cilt döküntüsü nadir bir yan etki olarak 
rapor edilmiştir.

Olgu: 77 yaşında erkek hasta, splenektomili, 2012 yılında THL tanısı konul-
muş olup kladribin tedavisi ile remisyon sağlanmış. Periferik yaymasında 
%90 oranında mononükleer bir kısmı sitoplazmik tüysü uzantılar içeren 
lenfoid hücreler ve akım sitometride CD11c %86, CD103 %56 saptanan 
hasta nüks THL tanısıyla yatırıldı. Kladribin 0,1 mg/kg/gün (8 mg/gün) 7 
gün boyunca 24 saatlik İV infüzyon şeklinde sorunsuz olarak uygulandı. 
Profilaktik tedavisi valasiklovir 500 mg/gün, flukonazol 200 mg/gün, tri-
metoprim-sulfometoksazol (TMP-SMZ) 2X1 haftada 2 gün, allopürinol 1x1 
olarak düzenlendi. Tedavinin 8.gününde nötropeniye giren hastaya G-CSF 
desteği ve profilaktik levofloksasin 500 mg/gün başlandı. 12. günde has-
tada tüm vücutta yaygın purpurik cilt döküntüsü gelişti. Hemogramında 
eşlik eden belirgin lökositozu ve lenfositozu mevcuttu. Hastada kladribine 
bağlı hipersensitivite nedeniyle ilaç reaksiyonu geliştiği düşünüldü ve 
kullanmakta olduğu tüm oral ilaçları kesildi. Dermatoloji tarafından da 
ilaç reaksiyonu olarak değerlendirilen hastaya antihistaminik ve düşük 
doz steroid tedavisi uygulandı. Takipte cilt lezyonlarında gerileme olan 
hastada aferez PLT replasmanı sırasında da anafilaktik reaksiyon gelişti ve 
tekrarlayan antihistaminik ve steroid tedavileri ile bulgular kontrol altına 
alındı. Hasta TMP-SMX profilaksisine ara verilerek takibe alınmak üzere 
taburcu edildi.

Sonuç: Kladribin tedavisi sonrası gelişen T hücre disfonksiyonun bir sonu-
cu olarak, özellikle sülfonamid grubu ilaçlar ve allopürinol ile, gecikmiş 
tip aşırı duyarlılık sendromu şeklinde yaygın cilt döküntüleri görülebilir. 
Kuşkulu ilacın kesilmesi, antihistaminik ve steroid tedavileri ile tablo kont-
rol altına alınabilir. TMP-SMX gibi profilakside kullanım devamlılığı önemli 
ilaçlarda desensitizasyon tedavisi denenebilir.
Anahtar Kelimeler: tüylü hücreli lösemi, kladribin, cilt döküntüsü, ilaç aşırı duyarlılığı

Temporal MR ; bilateral mastoidit, eşlik eden sol otit ile uyumlu gelmiş. 
Hastaya fasyal paralizi tanısı ile 1 mg/kg/gün predinizolon tedavisi baş-
lanmış. 5 günlük tedavi sonrası klinik düzelme olmayan hastada trom-
bositopeni gelişmesi üzerine hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın 
başvurusunda fizik incelemesinde sol timpanik membran hiperemik, sol 
göz kapağını kapatamıyor, alın sol tarafta katlantılarda azalma, sol nazo-
labial sulkusta silikleşme, sol submandibular 2x2 cm lenfadenopati ve 
yaygın kemik hassasiyeti mevcuttu. Hemogramda BK; 11500,Hb: 8,2 g/dL, 
plt; 36000/mm³ ; biyokimya tetkikleri normal, periferik yaymada %87 blast, 
%10 lenfosit, %3 parçalı tespit edildi. Hastanın yapılan kemik iliği aspi-
rasyonunda %45 myeloblast, %31 lenfoblast tespit edildi. Flow sitomet-
ride CD33 %97, CD45 %96, CD64 %70, CD13%54, CD15%61 CD34%53, 
sitoplazmik MPO %97, HLADR%56 tespit edildi. Sitogenetik incelemede 
özellik saptanmadı. Hastanın kranial MR görüntülemesinde kafa tabanı 
düzeyinden geçen kesitlerde sol hemisferik kaidede nazofarenks hava 
sutunu düzeyinden başlayıp farengeal mukozal planlar düzeyinden para-
farengeal alan ve karotid alan boyunca, parotid glandına kadar uzanan 
mesafede diffüz homojen kontrastlanma gösteren ve diffüzyon incele-
mede diffüzyon kısıtlaması oluşturan klinikle değerlendirildiğinde ile ilk 
planda AML’nin infiltrasyonu kraniositiksarkom ile uyumlu olabileceği 
düşünülen tutulum tespit edildi. BOS analizinde blastik hücreler saptanan 
hastaya AML tanısı ile BFM-AML 2013 protokolüne göre tedavi başlandı. 
Tedavisi Eylül 2017 de tamamlanan hasta remisyonda, izlemdedir.

Sonuç: Çocukluk çağında fasyal paralizi de en sık neden Bell paralizisi 
olmasına rağmen, fasyal paralizi ile başvuran tüm hastalarda ayrıntılı fizik 
inceleme, tam kan sayımı mutlaka yapılmalı, Bell paralizisi tanısı alan has-
talar tedavi yanıtı ve tedavi sırasında gelişebilecek ek bulgular açısından 
yakın izlenmeli, az sayıda da görülse löseminin ilk bulgu olarak fasyal 
paralizi ile başvurabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: AML, fasyal paralizi

 � İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-240 Referans Numarası: 103

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTADA KEMOTERAPİ 
SONRASI GELİŞEN VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ 
EDİLEN İNVAZİV MUKORMİKOZ
Abdulkerim Yıldız1, Murat Albayrak1, Osman Şahin1, Güleser Saylam2, Gürsel Güneş1, 
Fatma Aybala Altay3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara 
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniği, Ankara

Giriş: Mukormikoz; özellikle immünsüpresif hastalar, tip 2 DM ve malign 
hematolojik hastalıklarda görülebilen invaziv fungal enfeksiyondur. 
Fludarabin, fungal enfeksiyonlara karşı savunmada önemli rol oynayan 
T-helper hücrelerde azalmaya yol açan ve lösemi hastalarında invaziv 
fungal enfeksiyon riskini arttırdığı düşünülen kemoterapötik ajandır. Biz 
burada invaziv fungal sinuzit gelişen ve başarılı bir şekilde tedavisi yapılan 
bir kronik lenfositik lösemi (KLL) hastasını sunmak istedik.  

Olgu: 70 yaşında erkek hasta hastanemiz hematoloji bölümüne sol üst 
kadranda dolgunluk ve yorgunluk şikayeti ile başvurdu. Fizik muayene 
ve radyolojik değerlendirmelerde multipl lenfadenopati (LAP) ve sple-
nomegali (25 cm) saptandı. Hastanın yapılan sol aksiller LAP biyopsi 
sonucu küçük lenfositik lenfoma (SLL) olarak rapor edildi. Ciddi B semp-
tomları, anemi ve trombositopenisi mevcuttu (Hb: 8.5 gr/dl, Plt: 47x103/
ml, WBC:17.1x103/ml, Lymp:14700x103/ml). Akım sitometri sonucu KLL 
olarak raporlandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde atipik lenfoid 
infiltrasyon saptandı. Hasta KLL/SLL evre 4 (RAI), Binet evre C olarak kabul 
edildi. Performans durumu ECOG 0-1idi. 17p delesyon sonucu çıkmadığı 
için hastaya 1. kür kemoterapi olarak doz ayarlanmış Fludarabin ve siklo-
fosfamid tedavisi (FC) verildi. İlk kemoterapiden 2 hafta sonra hasta acil 
servise ateş şikayeti ile başvurdu ve nötropenik ateş ön tanısı ile hema-
toloji servisine yatırıldı. Hastaya ampirik antibiyoterapi ve G-CSF tedavisi 
başlandı. Yatışının yedinci gününde hastada şiddetli başağrısı, sol göz 
kapağında şişlik ve periorbital ödem gelişti. G-CSF kullanımına rağmen 
halen nötropenik idi. Çekilen Paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi’de 
sol nazal kavitede nazal pasajı daraltan ve orta konkadan sınırları net 
ayrılamayan yumuşak doku lezyonu görüldü. Çekilen kranial MR’da solda 
ön ve orta etmoid sellüller düzeyinde lamina paprisea düzeyinde ve sol 
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Tartışma: Bu hastada rapor ettiğimiz der(9)t(1;9)(q21;q34) anomalisi 
günümüze kadar sadece 2 erişkin hastada rapor edilmiştir. Rapor edi-
len hastalardan biri AML-M7 tanılı kadın hastadır. Diğeri ise KML tanılı 
erkek hastadır (Smadja et.al 1992, Erdag et al 2009). Olgumuz literatürde 
der(9)t(1;9)(q21;q34) anomalisinin tespit edildiği 3. vaka olup der(9)t(1;9)
(q21;q34) ve trizomi 6 anomalilerinin rapor edildiği ilk Fanconi anemi has-
tasıdır. Hastamızın 2013 yılında yapılan sitogenetik analizinde der(9)t(1;9)
(q21;q34) 12 metafazda tek anomali olarak görülmüştür. 8 metafazda ise 
bu anomaliye trizomi 6 eşlik etmiştir. Hastanın AML’ye transforme olduğu 
2014 yılında yapılan sitogenetik analizinde ise incelenen tüm metafazlar-
da der(9)t(1;9)(q21;q34)’ün klonal olarak devam ettiği ancak trizomi 6’nın 
kaybolduğu görülmüştür. FA hastalarında klonal sitogenetik anomalilerin 
varlığının hastalık progresyonunu göstermesi açısından önemli olabilece-
ği belirtilmektedir. Olgumuz dengesiz der(9)t(1;9)(q21;q34) ve trizomi 6 
anomalilerine sahip AML dönüşümü olan ilk Fanconi anemisi vakası olarak 
literatüre katkı sağlamaktadır. der(9)t(1;9)(q21;q34) sonucu 1q trizomisi 
oluşmuştur. 1q trizomisi FA AML hastalarında sık görülebilen bir anoma-
lidir. Hastamızda AML dönüşümü gerçekleştiği için hem 1q trizomisi hem 
de 6. kromozomun trizomisi sonucu oluşan gen dozaj değişimlerinin AML 
oluşumu ve ilerlemesindeki rolünün araştırılması gerektiğini düşünülmek-
tedir. Ayrıca der(9)t(1;9)(q21;q34) translokasyonu sonucu oluşan füzyon 
genin AML dönüşümü üzerine olan olası etkisi de soru işareti olarak aydın-
latılmayı beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Fankoni aplastik anemisi, nadir görülen sitogenetik anomaliler.

 

     

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-242 Referans Numarası: 13

FANKONİ APLASTİK ANEMİYE SEKONDER GELİŞEN AKUT 
MYELOİD LÖSEMİDE NADİR GÖRÜLEN DER(9)T(1;9)
(Q21;Q34) KROMOZM ANOMALİSİ
Süreyya Bozkurt1, Müfide Okay2, Şule Ünal3, Fatma Gümrük3

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Fankoni aplastik anemisi (FA) kemik iliği yetmezliği, konjenital 
fiziksel anomaliler ve kansere yatkınlık ile karakterize olan bir çocukluk 
çağı hastalığıdır. Hastalar Myelodisplastik sendrom (MDS), akut myelositik 
lösemi (AML) ve solid tümörlere yatkınlık gösterirler. FA hastalarında MDS/
AML dönüşümüne işaret edebilecek prognostik öneme sahip klonal kro-
mozomal anomalilerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Olgularda en çok 
1. ve 3. kromozomların uzun kollarının trizomisi, monozomi 7 veya kromo-
zom 7’nin kısmi kaybı görülebilmektedir. Bu anomalilerden 1q trizomisi 
tek bir klonal anomali olarak MDS veya AML dönüşümü olmaksızın uzun 
yıllar FA hastalarının kemik iliği hücrelerinde görülebiliyorken, monozomi 
7 kötü prognoz belirteci olarak AML dönüşümünü işaret edebilmektedir. 
Burada 29 yaşında,der(9)t(1;9)(q21;q34) anomalisine sahip Fanconi anemi-
li erkek hastayı sunuyoruz.

Olgu Sunumu: FA tanılı hastanın rutin kontrolü nedeniyle 2013 yılında 
yapılan kemik iliği sitogenetik analizinde karyotip: 46,XY,der(1),der(9)t(1;9) 
(q21;q34) [12]/47,sl, +6[8] olarak bulundu. 2014 yılında yapılan kontrolün-
de blast oranının %13 olduğu ve karyotip analizinde 46,XY,der(1),der(9)
t(1;9)(q21;q34)[20] bulgusun devam ettiği gözlendi. Hastaya transforme 
AML tanısı konularak İndüksiyon tedavisi (İdarubisin-sitarabin) başlandı. 
Hasta bu tedavi sonrası gelişen akciğerde oluşan fungal infeksiyon ve ağır 
sepsis nedeniyle kaybedildi.
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Olgu: Kırk dokuz yaşında bayan hastayaya KML tanısı konulduktan sonra 
imatinib tedavisi başlandı. Tedavi başlangıcından 10 ay sonra hastanın 
cilt şikayetleri ortaya çıktı. Hastanın öyküsünden cilt bulgularının son 
1 aydır her iki diz ve dirsek eklemleri üzerinde başladığı öğrenildi. Fizik 
muayenede her iki diz anteriorunda ve dirseklerin posteriorunda keskin 
sınırlı eritemli plak ve papüllerle karakterize üzeri sedefi renkte skuamlarla 
kaplı lezyonlar görüldü. Mukozalarda lezyon gözlenmedi. Hastanın tam 
kan sayımında; Hb 12,8 g/dl, beyaz küre 6100/ul, platelet 244,000/ul idi. 
Periferik yaymasında atipik hücre görülmedi. Karaciğer fonksiyon test-
leri ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. Hastada imatinibe bağlı cilt 
reaksiyonu düşünülerek deri biyopsisi alındı. Histopatolojik incelemede 
epidermis yüzeyinde hiperkeratoz izlendi, dermiste perivasküler alanda 
minimal lenfomononükleer hücre reaksiyonu ve lenfovasküler yapılarda 
dilatasyon izlendi. Hastada klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde ima-
tinib tedavisine bağlı gelişen psöriaziform dermatit düşünüldü. Hastada 
imatinib ile major moleküler yanıt bulunması nedeniyle ilaç kesilmeden 
topikal steroid tedavisi başlandı. Halen takip ve tedavisi yakın olarak 
devam etmektedir.

Tartışma: İmatinibin kutanöz yan etkilerinin oluşum mekanizması henüz 
aydınlatılamamıştır. Literatürdeki vakaların çoğu doz bağımlı olup bu 
vakaların ilacın farmakolojik etkilerinden kaynaklandığı görülmektedir. 
Ancak özellikle eritrodermi, psöriazis-psöriaziform dermatit, likenoid reak-
siyon gibi ciddi reaksiyonlarda, doz azaltılmasına rağmen ilaç değişimini 
gerektirecek yan etkilerin devam etmesi kutanöz yan etkilerin hipersen-
sitivite reaksiyonu olabileceğini de düşündürmektedir. Ciddi kutanöz 
yan etkilerin tedavisinde topikal steroid ve antihistaminik tedavisine ek 
olarak sistemik steroid kullanımı ve ilaca ara verilmesi gerekebilmektedir. 
Tekrarlayan kutanöz yan etkilerde reaksiyonların önlenmesi için desensi-
tizasyon protokolü öneren yayınlar da bulunmaktadır. Olguların çoğunda 
ise imatinibe yeniden başlandığında daha kısa sürede reaksiyonun tekrar-
lamasından dolayı başka bir tedavi ajanına geçilmesi gündeme gelmek-
tedir. Bizim olgumuzda ise imatinibe major moleküler yanıtın iyi olması 
ve tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması nedenleriyle ilaç kesilmeyerek, 
kutanöz reaksiyon tedavisi için topikal steroid ve antihistaminik başlandı. 
Başlanan tedavi ile cilt reaksiyonlarında iyileşme sağlanan hasta yakın 
takip edilmektedir.

Sonuç: İmatinibe yanıtsız veya intoleran olgularda kullanılan ikinci jene-
rasyon ürünler olan dasatinip ile nilotinipin de kutanöz yan etkileri ile 
sıkça karşılaşılmaktadır. Hem bu nedenle hem de semptomatik bir hastada 
imatinib kullanımını kesmenin mümkün olmadığı durumlarda, topikal 
kortikosteroidler, oral asitretin ve oral steroidler imatinib ile indüklenen 
kutanöz reaksİyonlar için mantıklı tedavi seçenekleri olabilir.
Anahtar Kelimeler: imatinib, psöriaziform dermatit

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-246 Referans Numarası: 470

DER(1)T(1;19) KROMOZOMAL ANOMALİSİ SAPTANAN 
AKUT MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU
Erman Akkuş1, Eda Babayiğit1, Sinem Civriz Bozdağ1, Meltem Kurt Yüksel1,  
Pervin Topçuoğlu1, Selami Koçak Toprak1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Sitogenetik değişiklikler, myeloid ve lenfoid malignitelerin patofiz-
yoloji, risk sınıflaması, tedavi ve prognozunu belirlemede büyük önem 
taşımaktadır. t(1;19) (q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) çocukluk çağı 
pre-B akut lenfoblastik lösemi (ALL)’de sık görülen kromozomal değişiklik-
lerden biri olup, yüksek lökosit sayısı ve santral sinir sistemi tutulumu gibi 
kötü klinik özelliklerle ilişkilendirilmektedir. Çocukluk çağına göre erişkin 
ALL’de daha az sıklıkta saptanır. ALL hastalarında rastlanan bu translo-
kasyon, myeloid malignitelerde ise çok nadir görülmektedir. Literatürde, 
t(1;19) içeren 2 akut myeloblastik lösemi (AML), 2 myelodisplastik send-
rom (MDS) ve 1 polistemia vera olgusu bildirilmiştir. Burada, der(1) t(1 ;19) 
içeren MDS’den transforme AML vakası sunulmaktadır.

Olgu: 61 yaşında erkek hastaya 2015 yılında MDS’den transforme AML 
tanısı konulmuştur. “Sitozin arabinozid + antrasiklin”den oluşan klasik 7+3 
indüksiyon tedavisinin ardından remisyona girmeyen hastada, uygulanan 
reindüksiyon tedavisi sonrası remisyon elde edilmiştir. 4 ay sonra nüks 
olan hastaya 2 kür yüksek doz sitozin arabinozid içeren kurtarma rejimi 

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-243 Referans Numarası: 72

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU GELİŞEN, AGRESİF 
SEYİRLİ FOLİKÜLER LENFOMA OLGUSU
Atakan Tekinalp1, Merve Hatice Güvercin2

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji  
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Giriş: İndolent lenfomalar, sıklıkla yavaş seyirlidir. Hastalığın evresi, tümör 
yükü ve semptomatik durumları gibi değerlendirmeler dikkate alınarak 
tedavi kararı verilir. Bunlardan foliküler lenfoma ileri evrede tanı alan ve 
sıklıkla asemptomatik seyreden ve ekstranodal tutulumun az görüldü-
ğü bir nonhodgkin lenfomadır. Bu posterde dramatik seyirli bir olguyu 
sunmaktayız.

Olgu: 21 yaşında erkek hasta. Yaklaşık bir yıl önce bilateral servikal kitlesel 
lezyonları gelişen olguda sol submandibular alanda USG ile 4x2 cm çaplı 
lenfadenopati saptanmış. Eksşzyonel biyopsi ile folliküler lenfoma (grade 
3b) tanısı konulmuş. Olgu tarafımıza başvurduğunda genel durumu orta-
iyi olup, son 3-4 aydır belirgin konstitusyonel semptomlar tariflemekteydi. 
Fizik muayenesinde her ki servikal alanda çevre dokuya fiske, sınırları 
net seçilemeyen lenfadenomegaliler tespit edildi. Dalak ve karaciğer 
nonpalpabl olup, diğer sistemik muayene bulguları normaldi. Patolojik 
tanısının grade 3b olması nedeniyle agresif lenfoma gibi değerlendirilerek 
PET/CT çekildi. Sol palatin tonsil, mediastinel, servikal ve abdominal lenf 
nodu tutulumu, ve kolonda şüpheli tutulum mevcuttu. Süreç içerisinde 
kolonoskopik biyopsi ve kemik iliği biyopsisinde tutulum lehine bulgu 
saptanmadı. Mevcut bulgularla olgu evre III-b, FLIPI-I’e göre orta riskli 
kabul edildi. Patolojik olarak grade 3b olması, belirgin B semptomları tarif-
lemesi ve genel performansının kötü (ECOG:3) olması nedeniyle R-CHOP 
tedavisi başlandı. Bir kez G-CSF ihtiyacı dışında herhangi bir komplikasyon 
gelişmedi. İkinci kürden yaklaşık 3 hafta sonra genel durum bozukluğu, 
iştah kaybı ve şuur bulanıklığı ile başvurdu. Tetkiklerinde hemogram 
normal olup serum biyokimyasında N: 155 mEq/L idi. Hipernatremiye 
yönelik nefroloji desteği ile uygun tedavi başlandı. Çekilen kraniyal MR’de 
optik kiazma 3x2 cm çaplı tutulumu düşündürür lezyon saptandı. Olguya 
radyoterapi başlandı ve SSS tedavisi planlandı. Ancak bu süreçte olguda 
hipernatremiye bağlı olduğu düşünülen solunum arresti gelişti ve olgu 
kaybedildi. 

Tartışma: Foliküler lenfomalarda ekstranodal tutulum sık görülmez. 
Ancak olgumuzda olduğu gibi patolojik olarak grade 3b alt tipinin agresif 
seyirli lenfomalar gibi davranış sergileyeceği, hızlı progrese olacağı ve 
erken tedavi gerektireceği düşünülmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Foliküler Lenfoma, Agresif, Santral Sinir Sisitemi

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-245 Referans Numarası: 391

İMATİNİB İLİŞKİLİ PSÖRİAZİFORM DERMATİT OLGUSU
Osman Şahin1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız1, Senem Maral1, Gürsel Güneş1,  
Ümit Yavuz Malkan1, Esra Sarıbacak Can1, Hacer Berna Afacan Öztürk1,  
Çiğdem Pala Öztürk1

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş: İmatinib mesilat; bcr-abl, c-kit ve platelet-türevli büyüme faktörü 
(PDGF) reseptörlerini içeren tirozin kinaz ailesi reseptörlerinin seçici bir 
inhibitörüdür. İmatinib; kronik miyeloid lösemi (KML), akut lenfoblastik 
lösemi (ALL) ve gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) tedavisinde 
etkilidir. Kutanöz reaksiyonlar imatinib’in en yaygın görülen yan etkile-
ridir. Bu yan etkilerin önemli bir çoğunluğu non-spesifik makulopapuler 
erupsiyonlar ve cilt ödemidir. Ancak likenoid kutanöz reaksiyonlar, akut 
jeneralize exanthematous püstulosis, psöriazis ve psöriaziform dermatit, 
kutanöz hipopigmentasyon, epidermal nekroliz ve pitriazise benzer reak-
siyonlar gibi daha ciddi reaksyonlar da gözlenmiştir. Kutanöz reaksiyonlar 
genellikle doz bağımlı olarak gelişirse de nadir olarak düşük dozlarda doz 
bağımsız olarak gelişen ciddi reaksiyonlara da literatürde rastlanmaktadır. 
Bu yazıda düşük doz imatinibe bağlı gözlenen psöriaziform dermatit 
olgusu sunulmaktadır.
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süreli deksametazon uygulamaları ile yanıt alınabildiği gözleniyor. Zaman 
içinde eltrombopag ve araya eklenen deksametazon uygulamalarına kar-
şın trombosit değerlerinde kanamaların da eşlik ettiği belirgin düşüşler 
gözlenmesi, İVİG’e yanıt alınamaması üzerine hasta yeniden değerlendiri-
liyor. Kemik iliği İTP ile uyumlu bulunuyor. 2014’te eltrombopag tedavisine 
ara verilerek 375 mg/m2/gün haftada bir 4 hafta rituksimab uygulanıyor. 
Yanıt alınamaması üzerine eltrombopag yeniden denenmiş ona da yanıt 
gözlenmiyor; yeniden başlanan steroide kalıcı yanıt alınamıyor. Birden 
çok tedaviye direnç görülmesi nedeniyle tekrarlanan dalak sintigrafisinde 
4 adet aksesuar dalak tespit edilerek cerrahi olarak çıkarılıyor. Bu işlemi 
takiben ve trombosit değerlerinde tedavi gerektirmeyecek düzeyde bir 
düzelme görülüyor. Ancak bir yıl sonra yeniden trombosit değerlerinde 
düşme gözlenince eltrombopaga yeniden ancak 75mg/gün doza rağmen 
yanıt alınmayınca romiplostim deneniyor. Ona da yanıt alınamaması üze-
rine tekrarlanan dalak sintigrafisinde son ameliyatta 3 yıl sonra yine 6 cm 
çapında bir aksesuar dalak tespit ediliyor.

Erişkin hastalarda kronik ve/veya dirençli İTP’nin tedavisi önemli bir klinik 
sorun olabilmektedir. Bilinen tedavilere yeterli yanıtın alınamadığı durum-
larda hasta olası altta yatan nedenler açısından aralıklı olarak değerlendi-
rilmelidir. Dirençli (splenektomize) olgularda özellikle kemik iliği biyopsisi 
yapılmalı ve İTP dışında herhangi bir patoloji olmadığı gösterilmelidir. 
Serolojik tetkikler, mikrobiyolojik çalışmalar gibi standart taramaların 
sonuçsuz kaldığı durumlarda hastalarda yeni gelişen aksesuar dalak mut-
laka akla getirilmelidir. Toplumda aksesuar dalak sıklığı %10 civarındadır; 
splenektomi sonrası ekilme yoluyla karın içinde farklı konumlarda akse-
suar dalak gelişimi gözlenebilmekte ve bu durum tedaviye direnç ile 
sonuçlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İTP, refrakter, kronik, aksesuar dalak, tedavi

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-248 Referans Numarası: 48

SATELLİTİZM VE LÖKOAGLUTİNASYON SEBEBİYLE OLUŞAN 
YALANCI TROMBOSİTOPENİ OLGUSU
Vedat Aslan1, Erdal Kurtoğlu1, Fatma Aykaş1, Mesut Göçer1, İlknur Nizam Özen1,  
Utku Iltar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Kan sayımı ölçümü için kullanılan tüplerde antikoagulan olarak kullanı-
lan EDTA (Etilendiamin tetraasetik asit) nedeniyle kümeleşme nedeniyle 
trombosit sayısının düşük olarak ölçülmesine pseudotrombositopeni den-
mektedir. Tanı için EDTA’lı tüpe alınan kan örneğinden yapılan periferik 
yayma’da çok sayıda trombositin kümeler yaptığının görülmesi gereklidir. 
Bu kümeleşmeler nedeniyle hemogram cihazı trombosit sayısını düşük 
ölçmektedir. Klinik olarak hastanın kanama bulgusu yoktur.

Nötrofil kümelenmesi de nadir olarak izlenmektedir. Lökoaglutinasyon 
olarak adlandırılan bu durum sepsis durumunda izlenebilmektedir 
ve kümeleşme özellikle periferik yaymanın kenarında izlenmektedir. 
Laboratuar sonucu olarak anlamlı değişiklik izlenmez.

Olgu sunumumuzda hasta değişken sayılarda trombositopeni nedeniyle 
başvurdu. Eski sonuçları incelendiğinde 30.000 ile 100.000 arasında deği-
şen trombosit sayıları izlendi. EDTA tüpünden yapılan periferik yayma ile 
incelendiğinde trombositlerin nötrofillerin etrafına yapışarak kümelendiği 
yani satellitism yaptıkları görüldü. Özellikle periferik yaymanın kenar kısı-
mında nötrofillerin trombositlerle birlikte kümeleşme durumunda olduğu 
görüldü. Lökoaglutinasyon ile satellitizim birlikteliği nadir bir durumdur. 
Olgumuzda rutin bir laboratuar analizi sonucu düşük trombosit sayısı 
nedeniyle bize başvurdu ve klinik olarak hiçbir patolojisi saptanmadı. 
Kanama öyküsü olmayan hastanın periferik yaymasında trombositlerin 
nötrofil etrafında kümelendiği ve nötrofillerin de kümeleştiği izlendi. 
Lenfositlerde satelitizim veya lökoaglutinasyon saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: lökoaglutinasyon, satellitizm, psödotrombositopeni, trombosi-
topeni, periferik yayma, yalancı trombositopeni

protokolü sonrası Flu-Bu hazırlık rejimi ile tam uyumlu kız kardeşinden 
allojeneik periferik kök hücre nakli uygulanmıştır. Post transplant remis-
yon elde edilen hasta, 8 ay sonra tekrar nüks etmiş ve yapılan kemik iliği 
sitogenetik analizinde “47,XY,+der(1;19)[7]/46,XX[11]” saptanmıştır. 6 kür 
5-azasitidin tedavisi ve eşzamanlı 3 kür DLI uygulanan hastanın kontrol 
kemik iliği değerlendirmesinde MDS-AML açısından rezidüel-nüks hastalık 
saptanması sonucunda ikinci nakil kararı verilmiştir. Nakil öncesi, FLAG-İda 
kurtarma tedavisi uygulanan hastada remisyon sağlanamamıştır. Kontrol 
kemik iliği aspirasyonunun sitogenetik incelemesinde değerlendirilen 
20 metafazın hepsinde 47XY+der(1)t(1,19) [20]” saptanmıştır (Resim 1). 
t(1,19) FISH incelemesi ile de doğrulanmıştır. Hasta halihazırda 5-azasi-
tidin tedavisi ile kontrol altında tutulmaya çalışılmakta ve hazırlık süre-
cini takiben derhal allojeneik hematopoietik kök hücre nakline alınması 
planlanmıştır.

Sonuç: MDS’den transforme AML tanılı olgumuzda, başlangıçta olmayan 
47XY+der(1)t(1,19) anomalisi, allojeneik nakil sonrası nükste saptan-
mıştır. Bütün sıra tedavilere rağmen remisyon elde edilemeyen olguda 
47XY+der(1)t(1,19) varlığı kötü prognozla ilişkili olabilir. t(1,19)’un myeloid 
malignitelerde tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin belirlenmesi için olgu 
birikimine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: der(1)t(1;19), akut myeloid lösemi

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-247 Referans Numarası: 344

DİRENÇLİ İMMUN TROMBOSİTOPENİDE GÖZ ARDI 
EDİLMEMESİ GEREKEN BİR ETKEN: AKSESUAR DALAK
Alper Yaşar1, Tuğrul Elverdi1, Dilek Keski1, Sevil Sadri1, Nurgül Yurttaş1, Deniz Özmen1, 
Selin Berk1, Ayşe Salihoğlu1, Zafer Başlar1, Muhlis Cem Ar1

1Dirençli İmmun Trombositopenide Göz Ardı Edilmemesi Gereken Bir Etken: Aksesuar Dalak

Erişkinde 12 aydan uzun süren İTP “kronik”, splenektomi sonrası sebat 
eden İTP “dirençli” olarak kabul edilmiştir. Kronik İTP prevalansı 100000’de 
5,6 ile 20 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir. Kronik/dirençli İTP 
tedavisi kimi zaman son derece güç olan bir klinik tablodur. Günümüzde 
kullanıma giren yeni ilaçlar bulunmasına karşın kronik/dirençli İTP’de 
tedavi başarısı sınırlı kalmaktadır. Aşağıda 40 yıla yakın süredir İTP tanısı 
ile izlenmekte ve bilinen tüm tedavilere karşı zaman içinde yanıtsız hale 
gelen bir olgu sunulmuştur.

Altmış yaşında erkek hasta 23 yaşında immun trombositopeni (İTP) 
tanısı alıyor. Yapılan tetkiklerde altta yatan bir etyoloji saptanmıyor. 
Steroid tedavisine kısmi yanıtlı ve steroid bağımlı olması nedeniyle tanı 
konduktan 2 yıl sonra (1982) splenektomi yapılıyor. Ancak splenektomi 
sonrası trombosit sayılarının kısa süre sonra yeniden 30000/mm3’ün 
altına düşmesi ve kanamaların ortaya çıkması üzerine steroid ve aralıklı 
intravenöz immunoglobulin (İVİG) uygulamaları ile steroid yan etkilerin-
den kurtulmak amacıyla diğer immunsupresifler (sırasıyla azatiyopirin, 
vinkristin, siklofosfamid ve danazol) kullanılıyor. Değişken tedavi yanıt-
larını takiben trombosit değerlerinin 10000/mm3’ün altına düşmesi ve 
ön planda mukozal kanamaların ortaya çıkması nedeniyle 2012 yılında 
hastaya eltrombopag başlanılıyor. Hastanın 75mg/gün eltrombopag 
altında trombosit değerleri 70000-400000/mm3 arasında değişmekte iken 
araya giren düşüşlerin olduğu ve bu dönemlerde yapılan yüksek doz kısa 
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 � Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-249 Referans Numarası: 15

ANTİ-IGE NİN ASTIM VE PROTROMBİN G20210A 
MUTASYONLU OLGUDA PROTEİN C, PROTEİN S VE  
AT III SEVİYELERİNE ETKİSİ
Arzu Didem Yalçın1

1Saglık Bilimleri Üniversitesi Aea Hastanesi

Anti-IgE(Omalizumab) tedavisi Ağır Astım ve Kronik İdiopatik Urtikerli 
olgularda immünregulasyon amacıyla ve semptomları kontrol altına 
almak için kullanılmaktadır. Bizim burada sunmak istediğimiz olgumuz, 
Ağır Astıma eşlik eden Ağır Bronsektazi ve Faktor V leiden ve Prothrombin 
G20210A mutasyonu olan 47 yaşında Erkek olgudur. Hasta 6 yıl önce 
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine Ağır Astıma bağlı semptomlar 
nedeniyle başvurdu. Yüksek doz steroide rağmen Astım Atakları kontrol 
altına alınamayınca Omalizumab tedavisine başlandı. Hasta Bronşektazi 
ve Amfizem Nedeniyle Almanya Heidelberg Üniversitesinde de takip 
altındaydı ve OradaN akciğer Transplantasyonu için Avusturyaya yönlen-
dirilmişti. Hasta Kliniğimize Başvurduğunda FEV1:32 FVC:29, EGZALE NO: 
120, IgE:3200, Spesific IgE akar +, Hastanın daha önceki yapılan tahlille-
rinde Protein C, S eksikliği ve Faktor V leiden ve Prothrombin G20210A 
mutasyonu olduğu tesbit edildi. Hastaya Omalizumab 375 mg/15 gunde 
bir sc. tedavisi başlanıldı. tedavisnin 1. ayında solunum fonksiyon testlerin-
de düzelme ve Ddimer düzeynde düşüş ve Protein C, S degerlerinde artış 
tesbit edilmesi üzerine hasta belli aralıklarla bu kan değerleri için kontrole 
çağrıldı. Ayrıntılı bilgi Tablo da verilmiştir. Hasta da ilacı kullandığı dönem-
de herhangibir Tromboemboli atağı gelişmemiştir
Anahtar Kelimeler: Protein C; prothrombin G20210A mutasyon; omalizumab; 
Anti-IgE

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-250 Referans Numarası: 62

SJÖGREN SENDROMLU İKİ HASTADA MONOTİPİK PLAZMA 
HÜCRE İNFİLTRASYON BULGULU BÖBREK ÖNEMİ OLAN 
MONOKLONAL GAMOPATİ
Mürüvvet Seda Aydın1, Emine Arzu Sağlam2, Ayşegül Üner2, Müfide Okay1,  
Yahya Büyükaşık1

1Hacettepe Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Multiple myelom ve diğer plazma hücre diskrazilerinde böbreklerin 
tutulumu morfolojik değişkenlik gösterir [1]. Burada Sjögren sendromu 
olan ve bozulan böbrek fonksiyonları ile başvuran ve monotipik tübülo-
intestisiyel plazma hücre infiltrasyonu saptanan iki hastayı sunmaktayız.

Vaka-1: Altmış sekiz yaşında kadın hasta bozulmuş böbrek fonksiyonu 
(kreatinin: 2,1 mg/dL) ile başvurdu. Hastanın hafif ağız ve göz kuruluğu 
dışında şikâyeti yoktu. Serum kalsiyumu normaldi ve 24 saat idrar proteini 
410 mg/gün idi. Böbrek biyopsisi interstisiyel lambda hafif zincir kısıtlı 
monoklonal plazma hücre infiltrasyonu ile uyumlu idi [Resim 1]. Hastada 
anemi (Hemoglobin: 10,8 g/dL) ve serumda 0,94 g/dL monoklonal IgA-
lambda paraproteinemisi mevcuttu. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi 
incelemesi belirgin hafif zincir kısıtlılığı göstermemekte, %2-3 plazma 
hücresi içermekte ve normoselülerdi. Kemik morbiditesi olarak sadece 
yaygın osteoporoz (en düşük T skoru -3,2) saptandı. Hasta bu sırada 
aynı zamanda Sjögren sendromu tanısı aldı ve hidroksiklorokin tedavisi 
başlandı. İlk kürde bortezomib-dekzametazon verilen hasta bu tedaviyi 
tolere edemedi ve 4 siklus melfalan-prednizolon tedavisi verildi. Hastanın 
serum keratinin (1,8 mg/dl) ve paraprotein (0,27 g/dL) düzeylerinin azal-
dığı gözlendi.
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 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-251 Referans Numarası: 385

REFRAKTER İMMÜN TROMBOSİTOPENİDE AKSESUAR 
DALAK TARAMANIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
Osman Şahin1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız1, Çiğdem Pala Öztürk1, Gürsel Güneş1, 
Ümit Yavuz Malkan1, Esra Sarıbacak Can1, Senem Maral1, Hacer Berna Afacan Öztürk1

1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: ITP düşük trombosit sayısı ve mukokutanöz kanama ile karakterize 
otoimmün bir hastalıktır. Splenektomi daha konservatif medikal tedavi 
başarısız olduğunda önemli bir tedavi şeklidir. İlk cevap oranı %70-80 
olmasına rağmen, hastaların %15’inde tekrarlayan trombositopeni geli-
şebilmektedir. Bu durumda aksesuar dalak varlığı araştırılmalıdır. Burada 
splenektomiden 3 ay sonra tekrarlayan trombositopeni gelişen ve aksesu-
ar dalak tespit edilen bir olgu sunuldu.

Olgu: 67 yaşında kadın hasta ekim 2016 da vucudunda morarma şika-
yetiyle başvurdu. Hastanın yapılan tetkikleri sonucunda immun trom-
bositopeni tanısı konuldu. Hastaya ilk olarak metilprednizolon tedavisi 
1mg/kg dozunda 3 hafta verildi ve yanıt alındı. Yanıt alındıktan sonra 
doz azaltılarak tedavi kesildi. Birinci tedaviden sonra poliklinik takiple-
rinde nüks saptanan hastaya ikinci kez steroid tedavisi başlandı ve yanıt 
alındı. Hasta hematoloji klinik konseyine çıkarıldı ve splenektomi kararı 
alındı. Splenektomi öncesi yapılan batın USG’de dalak boyutları normal ve 
aksesuar dalak olmadığı görüldü. Splenektomi sonrası takipte yine nüks 
gözlenen hastaya aksesuar dalak açısından tomografi çekildi. Tomografi 
sonucunda opere dalak lojunda 55x43 mm boyutlarında hipertrofiye 
aksesuar dalak görüldü. Bunun üzerine hastaya prednol tedavisi başlana-
rak tekrar operasyona alındı ve aksesuar dalak çıkarıldı. İkinci splenektomi 
sonrası remisyonda takip ediliyor.

Tartışma:ITP’de kendiliğinden düzelme oldukça nadirdir. Yeterli trom-
bosit sayısı elde edilemeyen hastalar için kanama nedenli ölüm sıklığı 
%5’dir. Tedavi genellikle morarma veya kanama ile kendini gösteren 
semptomatik hastalarda endikedir. Standart tedavi oral kortikosteroidler, 
intravenöz immünoglobülin (IVIG) ve splenektomidir. Kanama veya başka 
bir tıbbi acil durum bulunmadığında, tedavi genelde prednizon ile başla-
tılır ve hastaların yaklaşık %20-30’unda uzun vadeli bir yanıt beklenebilir. 
Vakaların çoğu, steroid tedavisinin kesilmesi sırasında veya sonrasında 
nükseder. Bu sırada splenektomi düşünülür. Splenektomi kontrendike 
olmadıkça, ilave tıbbi tedavi gerektiren ITP hastasında tercih edilen tedavi 
yöntemidir. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde splenektomi sonrasında tam 
yanıt ve %15’inde ise kısmi yanıt görülür. Yanıt alınan hastaların yaklaşık 
%15’i splenektomiden hemen sonra ya da daha az yaygın olarak yıllar 
sonra nüks eder. Aksesuar dalak varlığı, nükseden ve ilave tedavi gerekti-
ren herhangi bir hastada aranmalıdır. Aksesuar dalak birçok yerde (splenik 
hilumdan skrotuma kadar) bulunabilir ve bunlar bazen görselleşmelerini 
bozan yağlı doku ile çevrilidir. Rezidüel splenik dokunun olup olmadığı, 
bilgisayarlı tomografi veya diğer hassas görüntüleme yöntemleriyle sap-
tanabilir. Aksesuar dalağı olan hastaların dörtte biri kadarında aksesuar 
dalak çıkarıldıktan sonra uzun süreli remisyon sağlanır. Kalan kısımda 
cevapsızlığın nedeni muhtemelen dalaktan başka restiküloendotel sis-
temde trombosit yıkımının artmasıdır. Splenektomiye cevap alınamazsa, 
prednizon yeniden uygulanır veya immunsupressif ilaçlar, danazol veya 
yüksek doz deksametazon kullanılabilir. Siklosporin A, tek başına veya 
prednizolon ile verildiğinde trombosit sayısını arttırdığı gösterilmiştir. 
Hastamızda aksesuar dalağın çıkarılmasıyla platelet sayısında yeterli bir 
artış sağlandı. Hasta ek tedaviye ihtiyaç duymadan takip edilmektedir.

Sonuç: Splenektomi sonrası nüks eden veya başka bir deyişle refrakter İTP 
olgularında tedavi kararı almadan önce aksesuar dalak varlığı araştırılma-
lıdır. Eğer aksesuar dalak saptanırsa cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Bu vakayı, 
bu konuya dikkat çekmek için sunduk.
Anahtar Kelimeler: immun trombositopeni, aksesuar dalak

Vaka-2: Sjögren sendromu olan 69 yaşında kadın hasta, 2013 yılında 
böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin: 1,8 mg/dL) için incelenirken 
serum protein elektroforezinde monoklonal IgA-kappa (IgA 620 mg/dL, 
serbest kappa hafif zincir 131 mg/L) gamopatisi saptandı. Hastada belir-
gin proteinüri yoktu. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi incelemesi plazma 
hücresi artışı göstermemekte ve normoselülerdi. Serum kalsiyum düzeyi 
normaldi. Kemik morbiditesi olarak sadece yaygın osteoporoz (en düşük 
T skoru -3,8) saptandı. Üç yıllık takipsizlik sonrası tekrar başvurusunda, 
hastanın serum kreatinini (2,3 mg/dL) ve monoklonal paraproteini artmış 
saptandı. Böbrek biyopsisi kappa monotipik plazma hücre infiltrasyonu 
ile karakterize kronik aktif interstisiyel nefrit ile uyumlu idi [Resim 2]. 
Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi incelemesi plazma hücresi artışı gös-
termemekte ve normoselülerdi. Tekrar kemik taraması, spinal manyetik 
rezonans incelemesi ve tüm vücut pozitron emisyon tomografisi herhangi 
bir kemik lezyonu ya da plazmositom ile uyumlu değildi. Hastaya 5 siklus 
bortezomib-dekzametazon verildi. Serum paraproteinleri (IgA 174 mg/dL, 
serbest kappa hafif zincir 27 mg/L) ve kreatinin (1,7 mg/dL) düzeylerinin 
azaldığı gözlendi.

Tartışma: Böbreğin monotipik plazma hücre infiltrasyonları, multipl 
myeloma ve diğer plazma hücre diskrazili hastalarda genellikle görüle-
bilmektedir [2]. Bazı vakalarda paraproteinemi saptanmasına rağmen 
hasta, multiple myeloma ya da diğer malign lenfomalarla uyumlu kriter-
lere uymamakta ya da böbrek dışı organlara ait hasar saptanmamaktadır. 
‘Böbrek önemi olan monoklonal gamopati’ terimi de ‘International Kidney 
and Monoclonal Gammopathy Research Group’ tarafından bu hastaları 
tanımlamak için geliştirilmiştir [3].

Sonuç: Bu özel hastalığın tanımlanması, bu hastaların multipl myeloma 
benzeri kemoterapi rejimleri ile tedavilerinin prognoza katkı sağlayabile-
ceği ve ileri böbrek hasarını öneleyebileceği için çok önemlidir.
Kaynaklar

1. Colvin RB, Chang A: Diagnostic Pathology: Kidney Diseases E-Book: Elsevier Health 
Sciences; 2015.

2. Markowitz GS: Dysproteinemia and the kidney. Advances in anatomic pathology 
2004, 11(1):49-63.

3. Leung N, Bridoux F, Hutchison CA, Nasr SH, Cockwell P, Fermand J-P, Dispenzieri A, 
Song KW, Kyle RA: Monoclonal gammopathy of renal significance: when MGUS is 
no longer undetermined or insignificant. Blood 2012, 120(22):4292-4295.

Anahtar Kelimeler: Monoklonal gamopati, Böbrek, Sjögren Sendromu
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-253 Referans Numarası: 523

RUKSOLİTİNİB TEDAVİSİ ALTINDA AML GELİŞEN OLGU
Ali Eser2, Atilla Akpınar1, Güven Çetin2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi İç Hastalıları Anabilim Dalı 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Myeloproliferatif hastalıklarda multipotent kök hücre orijinli eks-
tramedüller hematopoez, myelofibroz ve akut lösemiye dönüşüm eği-
limi bulunmaktadır. Bu hastalık grubundan Polisitemia Vera, İdiopatik 
Myelofibrozis, Esansiyel Trombositemi (ET) JAK2 V617F mutasyon eks-
presyonu ile sıklıkla birliktelik gösterir. JAK2 mutasyonu, eritropoetin ve 
trombopoetin reseptörlerine etkili tirozin kinaz aktivasyonuna neden 
olmaktadır; sonuçta dekatlar içinde ve eklenen mutajenik ajanlar ile akut 
lösemiye transformasyon eğilimi söz konusudur.

Olgu: 74y erkek, TipII DM ve hipotiroidili hasta 10 yıl öncesinde rutin tet-
kikleri sonucunda ET tanısı konulmuş, fizik muayenesinde hepato-spleno-
megali (HSM) olan hastanın laboratuvar tetkikleri; beyaz küre:5830 /mm3, 
nötrofil:3570 /mm3, hemoglobin:8,9 gr/dl, trombosit:763x103/mm3,üre:39 
mg/dl, kreatinin:1,0 mg/dl, ALT:19 U/L, AST:11 U/L, LDH:173 U/L, ESR:68 
mm/saat olarak sonuçlandı. 2012 yılında yapılan Kemik İliği Biyopsisi 
hipersellüler olup ET ile uyumlu saptandı, sitogenetik incelemelerinde

JAK2 V617F mutasyonu heterozigot pozitif saptandı. Hasta sitoredüktif 
tedavi olarak sırasıyla hidroksiure, anagrelid kullanmış. Bu arada devam 
eden anemisi nedeniyle sık eritrosit transfüzyonu yapılmış ve sekonder 
transfüzyonel hemosideroz geliştiğinden (Ferritin:1675 ng/ml) şelasyon 
tedavisi (Deferasiroks) başlandı.

2015 yılında anemide derinleşme (hgb:5,9 gr/dl), trombositozun geri-
lemesi (PLT:200bin /mm3) ve progrese splenomegali(20cm) nedeniyle 
yapılan kontrol kemik iliği biyopsisinde

Post-ET Myelofibroz ile uyumlu bulundu ve Ruksolitinib (JAK2 inhibitörü) 
başlandı. yaklaşık olarak 1 yıldır ruksolitinib tedavisi alan hastanın başlan-
gışta splenomegalisinde gerileme ve transfüzyon ihtiyacında azalma oldu 
ancak 1 yılın sonunda tekrar transfüzyon ihtiyacında artma oldu. Yapılan 
periferik yaymada %5 blast saptandı ve bunun üzerine yapılan kemik iliği 
biyopsisinde %37,4 blast görüldü. Hastaya akut myeloblastik lösemi tanısı 
konuldu ve azasitidin tedavisi verilmesine karar verildi. Ruksolitininb teda-
visi kesildi. Azasitidin 75 mg/m2 dozunda 3 kür uygulandı ancak takiple-
rinde yaygın assit gelişimi, özofageal varis ve rektal hemoraidal kanamalar 
nedeniyle Azasitidin tedavisi kesildi. Portal hipertansiyona bağlı assit, 
özafagial ve rektal varisler gelişmesi nedeniyle destek tedavisi ile takip 
edilmesine karar verildi.

Tartışma: ET İle takipli hastaların klinik tablosu ile trombosit sayısı arasın-
da korelasyon olmadığı bilinmektedir ve Akut Lösemiye dönüşüm hasta-
lığın kendisinden çok tedavinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir, bu 
nedenle trombositozlu hastaya yaklaşımda hekimin ilk sorumluluğu has-
taya zarar vermemektir. Kronik myeloproliferatif hastalıkların AML dönü-
şüm ihtimali bilinmektedir. Bu oran ET’de daha düşük olmakla birlikte 
myelofibrozde daha fazladır. Bu olguda ruksolitinib tedavisi altıında AML 
transformasyon gelişmesi, JAK2 inhibitörlerinin AML’ye dönüşümü hızlan-
dırabileceği huşunda şüpheler uyandırabilir. Ancak bir olgu ile bu kanıya 
varmak mümkün değildir. Myelofibröz tanılı ruksolitinib kullanan hastala-
rın takibinde AML’ye transformasyon olabileceği dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: esansiyel trombositoz, ruksolitinib, AML

 � Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-252 Referans Numarası: 170

NON-HODGKIN LENFOMADA SAPTANAN GENETİK 
BOZUKLUKLAR: NE KADAR ÖNEMLİ?
Tuba Bulduk1, Beyhan Durak Aras2, Büşra Emir3, Neslihan Andıç1, Hava Üsküdar Teke1, 
Serap Işıksoy4, Eren Gündüz1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Günümüzde lenfoma tiplerinin genomu incelendiğinde çoğunluk-
la rastgele olmayan dengeli kromozomal translokasyonlar saptanmakta-
dır. Bu translokasyonlara ek olarak Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH), 
karşılaştırmalı genomik hibridizasyon vb teknikler sayesinde dengesiz 
kromozomal değişiklikler de saptanabilmektedir. Lenfomalarda molekü-
ler düzeyde saptanan genetik bozukluklar kromozomal translokasyonlar 
sonucu oluşan onkogen aktivasyonu ve kromozomal delesyon/mutasyon 
sonucu oluşan tümör supresör gen inaktivasyonudur. Ayrıca nokta mutas-
yonlar da transkripsiyon veya translasyonun epigenetik kontrolünde 
değişikliğe neden olabilmektedir.

Non Hodgkin lenfoma (NHL)’daki kromozomal bozukluklar histolojik alt 
tip, immunfenotip ve tümör derecesi ile ilişkilendirilmiştir. Birçok çalışma-
da, translokasyonlar ve diğer yapısal/sayısal kromozomal bozukluklar ile 
tedaviye yanıt ve prognoz arasında korelasyon gösterilmiştir. NHL’li hasta-
larda yapılan bir çok çalışma bazı özellikli kromozom translokasyonlarının 
histolojik sınıflama ile karşılaştırıldığında prognozu öngörmek, tanı güve-
nilirliği ve tedaviyi geliştirmek için daha değerli olabileceğini göstermiştir. 
Çalışmamızda NHL’li hastalarımızdan elde edilen genetik sonuçlar ile klinik 
özellikler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya NHL olduğu histolojik olarak doğrulanmış 
ve genetik inceleme yapılmış 41 hasta dahil edildi. Analizler için parafin 
bloklar şeklindeki patoloji örnekleri kullanıldı. 4 mikronluk patolojik 
deparafinize kesitlere ön tanılara uygun problarla FISH analizi yapıldı ve 
her bir hastadan 100 hücre değerlendirildi.Tüm analizler tanı döneminde 
yani tedavi almamış hastalarda yapıldı. Hastalara ait demografik veriler ve 
laboratuar tetkikleri hastane kayıtları ve/veya hasta dosyalarından elde 
edildi. Sağkalım, tanıdan son veri toplama tarihi ya da ölüm tarihine kadar 
geçen zaman olarak hesaplandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58 (20-85) olup hastalardan 21tanesi 
erkek, 20 tanesi kadındı.Histolojik tanılar; difüz büyük B hücreli lenfoma 
(DBBL) (n=18), marjinal zon lenfoma (MZL) (n=6), küçük lenfositik lenfoma 
(SLL) (n=5), Burkitt lenfoma (BL) (n=4), foliküler lenfoma (FL) (n=4), mantle 
hücreli lenfoma (MCL) (n=3) ve periferik T hücreli lenfoma (PTCL) (n=1) 
olarak dağılım gösterdi. Altı hasta tedavisiz izlenirken diğerleri histolojik 
alt tipe uygun tedaviler almıştı. Tedavi verilen hastaların 25’inde tam 
remisyon sağlanmıştı. Değerlendirme döneminde 13 hastanın (%31.7) ex 
olduğu saptandı. Kırk bir hastanın 22 tanesinde (%53.65) genetik anor-
mallik saptanmış olup en sık rastlanan genetik anormallik mycIGH2 olarak 
tespit edildi (n=9). Saptanan diğer anormallikler sıklık sırasıyla bcl2IGH 
(n=6), bcl6 (n=5), CCND1IGH (n=3) ve cep7 7q31 (n=3) ve cep12 (n=1) idi. 
bazı hastalarda birden fazla anormallik saptandı.

Genetik anormallik varlığı histolojik alt tiplere göre değerlendirildiğinde 
DBBL’de %55.5, FL’de %25, SLL’de %40, MCL’de %33.3, BL’de %100, MZL’de 
%66.6 ve PTCL’de %0 idi. Yaş, cinsiyet, lenfoma alt tipleri, evre, IPI, rutin 
hematolojik ve biyokimyasal parametreler karşılaştırıldığında genetik 
bozukluğu olan ve olmayan grup arasında fark saptanmadı (p>0.05). İki 
grup arasında sağkalım açısından da anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Çalışmamız vaka sayısının az olması ve heterojen bir grubun birlik-
te değerlendirilmesi gibi kısıtlılıklara sahiptir. Muhtemelen bu nedenlere 
bağlı saptadığımız genetik anormalliklerin literatürde bildirilen paramet-
relerle ilişkisini gösteremedik. Ancak çalışmamız lenfomada genetiğin 
artan önemine ve ülkemizde halen yeterince yaygınlaşmamış olmasına 
dikkat çekebilir. Ayrıca NHL’nin epidemiyolojisi ve coğrafi dağılımı ülkelere 
göre değişmektedir. Verilerimizin gelecekte yapılacak bireyselleşmiş teda-
vilere bu anlamda da katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: non Hodgkin lenfoma, genetik, prognoz
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Xiao-Jian Meng, Yi Luo, Ya-Min Tan, Xiao-Li Zhu, Gao-Feng Zheng, Jing-Song He, Wei-Yan 
Zheng, Wan-Zhuo Xie, Li Li, Xiu-Jin Ye, Jie Zhang, Zhen Cai, Mao-Fang Lin, He Huang

Anahtar Kelimeler: Allojenik Nakil, Ekstramedüller Nüks, Artrit, AKİT, AML, ALL

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-255 Referans Numarası: 257

GEÇ DÖNEM NÜKS AKİT ALL’DE KEMOTERAPİ SÜRECİNDE 
PULMONER MUKORMİKOZ; SONRASINDA PNOMONEKTOMİ 
VE İKİNCİ AKİT DENEYİMİ
Salih Sertaç Durusoy1, Aliye Serpil Sarıfakıoğulları1, Handan Haydaroğlu Şahin1, 
 Mustafa Pehlivan2

1Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Hastanesi,hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakil Ünitesi

Giriş: Enfeksiyonlar hematopoetik kök hücre nakli uygulanan hastalarda 
en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Hematolojik maligniteyle iliş-
kili pulmoner mukormikoz, nadir ancak önemli bir invaziv mantar infeksi-
yonu olup genellikle ölümcül seyretmektedir. Biz de ALL tanısı ile allojenik 
kemik iliği transplantasyonu (AKİT) yapılan ve +28. Ayda nüks olup kurtar-
ma tedavisi sonrası pulmoner mukormikoz gelişen olgumuzu sunuyoruz.

Olgu Sunumu: Onaltı yaşında bayan hasta Aralık 2013’de halsizlik, karın 
ağrısı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde Lökosit: 
160x109/L, nötrofil: 0.49x109/L, trombosit: 26x109/L, Hgb:11.3 gr/dl idi. 
Kemik iliği biyopsisi B-ALL (orta risk) ile uyumlu geldi. Hoelzer Faz I-II 
tedavisiyle tam remisyon sağlandı. Tam uyumlu kız kardeşinden, myelo-
ablatif BU-CYC hazırlık rejimi ile Haziran 2014’de (6x106 CD34/kg) AKİT 
yapıldı. Nakil sonrası 20.günde nötrofil-trombosit engrafmanı gözlendi. 
GVHD profilaksisi Mtx, CsA ile yapıldı. Erken ve geç dönem komplikasyon 
yaşanmadı. Hasta KİT polikliniği takibinde iken Eylül 2016’da (+ 28.ay) 
bulantı, kusma şikayetiyle yapılan tetkiklerinde Kr: 4 saptandı. Üriner 
usg: Bilateral böbrek boyutlarında artış ve parankim kalınlıklarında artma 
olarak raporlandı. Renal biyopsi sonucu ekstramedüller ALL tutulumu, eş 
zamanlı kemik iliği biyopsisi B-ALL olarak geldi. Hastaya nüks ALL tanısı 
ile kurtarma tedavisi FLAG+DLI verildi. Kontrol kemik iliği remisyon olarak 
geldi. Takiplerinde nefes darlığı, öksürük yakınması olması üzerine hastaya 
yapılan pulmoner BT’de: solda plevral efüzyon, sol akciğer alt lob tama 
yakın kollabe görünümde olarak raporlandı. Vorikonazal tedavisi altınday-
ken bronkoskopi eşliğinde lezyon biyopsisi yapıldı ve bronş lavajı alındı. 
Biyopsi sonucu mukormikozis ile uyumlu olarak geldi ve antifungal tedavi 
olarak Posakonazol ve Ambizome (5-10 mg/kg) başlandı. İkili antifungal 
tedavinin 1. haftasında kontrol pulmoner BT görüntülemede; lezyon 
boyutunda artış, progresyon saptandı. Hastaya antifungal tedaviye yanıt 
olmaması nedeniyle sol pnömonektomi yapıldı. İkinci DLI sonrası kontrol 
kemik iliği remisyonda olan hasta nakil konseyinde tartışılarak 2. AKİT 
kararı alındı. Haziran 2017’de hastaya Fludarabin (3 gün) rejimi ile (6.5x106 
CD 34/kg) %100 uyumlu kız kardeşinden 2. AKİT yapıldı. AKİT sürecinde 
hastaya posakonazol ve ambizome (3mg/kg) tedavisi uygulandı. 16. 
günde nötrofil engrafmanı gözlendi. GVHD profilaksisi CsA ile yapıldı. AKİT 
sonrası 60. günde kontrol pulmoner BT’de: yeni lezyon saptanmadı. Hasta 
+90. günde olup tam remisyon da takip edilmektedir.

Tartışma: Akut lösemilerin tedavi sürecinde fungal enfeksiyonlar çoğu 
zaman büyük sorun oluşturmaktadır. Pulmoner mukormikoz, nadir ancak 
önemli bir invaziv mantar pnömonisidir. Amfoterisin B mukormikoza karşı 
kullanılan altın standart antifungal ajandır. Oral posakonazol de mukor-
mikoz tedavisinde önerilmektedir. Ancak her iki ilaçta cerrahi müdahale 
olmaksızın genellikle etkisizdir. Medikal tedavi ile kombine olarak kama 
rezeksiyonu, lobektomi ve pnömonektomi gibi cerrahi tedavi, özellikle has-
talığın bir akciğer ile sınırlı olduğunda; bildirilmiş mukor enfeksiyonlu has-
talarda düşük mortalite oranları ile ilişkilendirilmiştir. Pulmoner mukormikoz 
olgularında erken cerrahi tedavi düşünülmelidir. Fungal enfeksiyon nede-
niyle akciğer rezervlerinde azalma olması durumunda, azaltılmış yoğunluk-
lu hazırlama rejimleri ile 2. AKİT tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar

1. Fukushima, T., et al., Successful treatment of invasive thoracopulmonary mucorm-
ycosis in a patient with acute lymphoblastic leukemia. Cancer, 1995. 76(5): p. 895-9.

2. Wang, X.M., et al., Pulmonary mucormycosis: A case report and review of the lite-
rature. Oncol Lett, 2016. 11(5): p. 3049-3053.

Anahtar Kelimeler: AKİT, Nüks ALL, Pnömonektomi, Pulmoner Mikormikoz

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-254 Referans Numarası: 240

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI ALIŞILMADIK  
BİR ŞEKİLDE EKSTRAMEDÜLLER NÜKS İLE BAŞVURAN  
PRE B ALL OLGUSU
İstemi Serin1, Emir Çerme1, Ayşe Salihoğlu2, Dilek Keskin2, Sevil Sadri2, Nurgül Özgür Yurttaş2, 
Deniz Özmen2, Onur Kırkızlar3, Ahmet Emre Eşkazan2, Zafer Başlar2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Allojenik kemik iliği transplantasyonu (AKİT), birçok hematolojik 
malignitenin tedavisinde küratif amaçlı tercih edilen bir seçenektir. Bununla 
birlikte graft versus host hastalığı (GVHH), graft yetersizliği, sekonder malig-
niteler gibi transplantasyon ile ilişkili komplikasyonlar, mortalite ve morbidi-
tenin önemli nedenleri olarak tedavi başarısını etkilemektedir.

Mortalitenin önemli sebeplerinden bir başkası da posttransplant nüks-
lerdir. Bu bağlamda ekstramedüller nükslerin ayrı bir yeri vardır. Harris 
ve arkadaşlarının 2010 yılında bildirdiği bir hasta grubunda, 5 yıllık takip 
sürecinde sistemik nüks; akut miyeloid lösemide (AML) %39, akut lenfoid 
lösemide (ALL) ise %40 oranında görülmüşken AML ve ALL’de ekstrame-
düller nüks sırasıyla %9 ve %15 olarak bulunmuştur. Aşağıda AKİT sonrası 
alışılmadık bir şekilde ekstramedüller nüks ile başvuran bir pre-B ALL 
olgusu sunulacaktır. 

Olgu: Yirmidokuz yaşında kadın hasta; Şubat 2015’de baş ağrısı sebebiyle 
tetkik edildiği nöroloji kliniğinde lökosit sayısının 30000/mm3 saptanması; 
çevresel kan yaymasında blastlar görülmesi üzerine yapılan tanı amaçlı 
çevresel kan ve beyin omur ilik sıvısı akış sitometrisi CD10 negatif pre B 
ALL ile uyumlu bulunmuştur. 

Nisan-Eylül 2015 tarihleri arasında, GMALL 05/93 protokolüne uygun 
olarak tedavi edilen ve beraberinde 9 kez intratekal metotreksat ve ara-c 
tedavileri alan hastanın remisyonda iken; 26/10/2015 de tam uyumlu 
kardeşinden AKİT yapılmıştır. Posttransplant 100. gün yapılan kemik 
iliği biopsisi remisyonda ve tam kimerik olarak sonuçlanmış; siklosporin 
dozu bir yıl içerisinde tedrici olarak azaltılarak kesilmiştir. Ocak 2017’ye 
kadar tedavisiz ve sağlıklı olarak izlenen hastanın poliklinik kontrolünde 
sağ dirseğinde ağrı ve ısı artışı saptanarak istenen romatoloji konsültas-
yonu sonucu artrit ön tanısı ile düşük doz kortikosteroid başlanmıştır. 
Yakınmaların devamı üzerine Nisan 2017’de yapılan dirsek MR görüntü-
lemesinde sağ dirsekte 33x31x21 mm’lik heterojen lezyon saptanmıştır.

Bunun üzerine yapılan sağ humerus wedge rezeksiyon biyopsisi prekür-
sör B ALL infiltrasyonu ile uyumlu iken, kemik iliği biyopsisi remisyonda 
bulunmuştur. Tutulu alan radyoterapisi yapılmakta iken; Haziran 2017’de 
bu kez sağ tibia üzerinde ağrı nedeniyle çekilen MR’da yeni bir tutulum 
saptanmıştır.

Bunun üzerine hasta sistemik nüks kabul edilerek FLAG-İDA protokolüne 
uygun kemoterapi uygulanmış; devamında 14.günde donör lenfosit infüz-
yonu (DLİ) verilmiştir. DLI sonrası yapılan PET/BT görüntülemesinde yeni 
bir odak saptanmazken eski alanlarda oldukça düşük düzeyde bir tutulum 
görülmüştür. MR’da tibia distalinde regresyon eldilmiştir. 

Tartışma: Ekstramedüller nüks konusunda yeterli bilginin bulunmayışı, 
ortaya konulmuş net bir tedavi algoritması bulunmaması nedeniyle 
uzman görüşleri doğrultusunda birden fazla seçenek söz konusudur. 
Bunlar arasında en önemlileri: Tutulu alan radyoterapisi, sistemik kemo-
terapi, DLİ ve re-transplantasyon olarak sayılabilir.Ekstramedüller nüks, 
her ne kadar kötü prognozlu olarak görülse de, ortaya konulan hasta 
gruplarının sonuçları sistemik nükse göre daha iyi prognozlu olabilece-
ğini göstermektedir. Tedavi planı yapılırken temel amaç sistemik nüksün 
önlenmesi olmalıdır.

Kaynaklar

1. Extramedullary relapses after allogeneic stem cell transplantation for acute 
myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome,William B. Clark,1 Stephen A. 
Strickland,1 A. John Barrett,2 and Bipin N. Savani1

2. Harris AC, Mageneau J, Braun T, et al. Extramedullary Relapse In Acute Leukemia 
Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Incidence, Risk 
Factors And Outcomes. Biol Blood Marrow Transplant 2010;16 

3. Clinical characteristics and outcome of isolated extramedullary relapse in acute leu-
kemia after allogeneic stem cell transplantation: A single-center analysis ;Ji-Min Shi, 
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koyuldu. Hastaların 14’ünde mide operasyonu, 6’sında ilaç kullanamama, 
2’sinde ülseratif kolit, 4’ünde huzursuz bacak sendromu nedeniyle demir 
eksikliği gelişmişti, 12 hasta ise endoskopide atrofik gastrik tespit edilen 
ve oral demir tedavisinden fayda görmemiş gruptaydı. Verilecek toplam 
demir dozu (mg)= [ağırlık (kg) x normal-hasta hemoglobin farkı x 2,4] + 
500 formülü ile hesaplandı. Demir III hidroksit sükroz; antekübital venden 
uygulandı. Tam kan sayımı ölçümlerinde “Mindray bc-6800 auto hemato-
logy analyzer” cihazı kullanıldı.

Bulgular: Uygulamadan bir ay sonra hemoglobin değerleri ölçüldü. 
Uygulama öncesi hemoglobin 9.2±1.6 gr/dL iken sonra 11.6±1.7 gr/dL 
(P:0.0001) idi. Sadece bir hastada hafif derecede flebit gelişmesi dışında 
komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç–Tartışma: Doğru endikasyon ile damariçi demir uygulaması 
güvenle kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: demir eksikliği anemisi, damariçi,demir III hidroksit sükroz

 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-257 Referans Numarası: 413

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ SONRASI GELİŞEN AKUT 
MYELOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Fatma Aykaş1, Mesut Göçer1, Dinç Süren2, Erdal Kurtoğlu1, İlknur Nizam Özen1,  
Utku Iltar1, Vedat Aslan1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Giriş: Esansiyel trombositemi (ET), bcr-abl negatif myeloproliferatif neop-
laziler arasında yer alan, klonal hematopoetik kök hücre hastalıklarından 
biridir. İzole trombositoz ile karakterize olup vakalar tanı anında genellikle 
asemptomatiktir. Takiplerde vasomotor semptomlar, trombohemorajik 
komplikasyonlar, myelofibrozis ve akut lösemi transformasyonu görüle-
bilmektedir. Burada esansiyel trombositemi sonrasında akut myeloblastik 
lösemiye transorme olmuş 64 yaş bayan olgu sunulmuştur.

Olgu: 65 yaş bayan hasta. 4 yıldır hematoloji polikliniğimizde esansiyel 
trombositemi tanısı ile takipte. Tanı anında yapılan tetkiklerinde JAK2 
pozitif ve bcr-abl negatif. Tanı döneminde 61 yaşında olan ve plt:735.000/
mm3 olan vakaya asetil salisilik asit ve hidroksiüre tedavisi başlandı. 4 yıldır 
takiplerine düzenli olarak gelen hastanın plt:200.000-450.000/mm3 arasın-
da stabil seyretti ve trombohemorajik komplikasyon izlenmedi. Tedavi ve 
tanının 4 yılında rutin kontrolüne gelen hastanın, şikayeti yoktu ve fizik 
muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuvar tetkiklerinde; 
Hg:10.8g/dl, WBC: 14.400/mm3, absolüt nötrofil:900/mm3, trombosit: 
346.00/mm3 saptanan hastanın diğer tetkikleri normal sınırlardaydı. Yeni 
gelişen anemi, lökositoz ve nötropeni nedeniyle periferik yayması değer-
lendirildi. Yaymada myeloblastların tespiti üzerine kemik iliği biyopsisi 
planlandı. Kemikiliği aspirasyon yayması ve biyopsisinde %80 myeloblast 
saptanan hasta akut myeloblastik lösemi tanısıyla yatırılarak tedavisi baş-
landı. Azaltılmış indüksiyon kemoterapisi sonrası remisyona giren hasta 
konsolidasyon tedavisi altında halen remisyondadır.

Sonuç: ET, bcr-abl negatif myeloproliferatif neoplazilerdendir. Vakaların 
yaklaşık yarısında JAK2V617F mutasyonu saptanır. Ortalama tanı konma 
yaşı 50-70 yaştır. Çoğu vaka tanı anında asemptomatik olup vasomotor 
semptomlar ya da trombohemorajik komplikasyonlar ile prezente olabilir. 
Tanı sırasında 61 yaşında olan vakamızda JAK2V617F mutasyonu pozitifti. 
Takiplerinde trombohemorajik komplikasyon izlenmemiştir.

ET’li olguların genelde sağkalım süreleri, normal nüfusa yakındır. Lösemik 
tranformasyon riski, son güncel çalışmalarda prefibrotik primer myelo-
fibrozis vakalarının ET’dan net olarak ayrılmasıyla; ET hastalarında lösemi 
riski ilk 10 yılda %1, ilk 15 yılda %2 olarak raporlanmıştır. Birçok çalışmada 
lösemik transformasyon için risk faktörleri çalışılmıştır. Tespit edilen risk 
faktörleri; lökostaz (≥15.000x109/L), trombositozis (≥1000x109/L),anemi, 
ileri yaş ve artmış kemik iliği selülaritesi ve fibrozisidir. Ayrıca sitoredüktif 
tedavinin lökomojenik etkisini araştıran son çalışmalarda tek ajan hidrok-
siürenin ya da busulfan tedavisinin risk oluşturmadığı gösterilmiştir. ET 
sonrası lösemik transformasyonda risk faktörleri arasında değerlendirilen 
güncel konu genetik mutasyonlardır. 
Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, akut myeloid lösemi, transformasyon

 

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-256 Referans Numarası: 244

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE DAMARİÇİ DEMİR 
UYGULANAN HASTALARIN HEMATOLOG GÖZÜ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Atakan Turgutkaya1, İrfan Yavaşoğlu1, Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Amaç:Damariçi demir uygulaması pratikte sık olarak uygulanmaktadır. 
Endikasyon ve uygulama dozu hatalı olabilmektedir. Bu çalışmada demir 
eksikliği anemisi (DEA) nedeni ile kliniğimizde damariçi demir tedavisi 
uygulanan hastaların değerlendirmesi yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza 26’sı kadın olmak üzere toplam DEA tanılı 38 hasta 
alındı.Yaş ortalaması 50±16 idi. Demir eksikliği anemisi tanısı; tam kan 
sayımı, serum demir ve ferritin düzeyi ve yüzde satürasyon değeri ile 
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 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-259 Referans Numarası: 142

REFRAKTER PERİFERİK T HÜCRELİ LENFOMA HASTASINDA 
TANDEM OTOLOG VE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ 
SONRASI KOMPLET REMİSYON
Neslihan Mandacı Şanlı1, Ali Ünal1, Leylagül Kaynar1, Mustafa Çetin1, Bülent Eser1, 
Nermin Keni1, Esra Ermiş Turak1, Esra Yıldızhan1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Erciyes Transplant Merkezi

Giriş: Periferik T hücreli lenfoma (PTHL), post timik T lenfositlerden oluşan 
ve tüm non hodgkin lenfomaların (NHL) %10-15’ini oluşturan nadir görü-
len, heterojen, bir malignitedir. Standart birinci basamak tedavi genelde 
CHOP (Siklofosfamid-Doksorubisin-Vinkristin-Prednizon) kemoterapisi 
olmakla birlikte relaps/refrakter (r/r) hastalarda, indüksiyon sonrasında 
otolog kök hücre nakli (OKHN) veya allojenik kök hücre nakli (AKHN) 
önerilen tedaviler arasındadır. Bununla birlikte yüksek riskli PTHL hastaları 
için yüksek doz kemoterapi sonrasında OKHN ve tandem AKHN ortalama 
sağkalımı arttıran güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Olgu: 37 yaşında lenf nodlarında büyüme şikayeti ile başvuran hastanın 
fizik muayenesinde servikal, aksiller ve inguinal bölgede multipl, yaklaşık 
4cm civarı lenf nodları tespit edilmesi üzerine çekilen boyun, toraks ve 
batın tomoğrafilerinde, yaygın diafragma altı ve üstü lenf nodları tespit 
edildi. LDH dışında bakılan diğer kan parametrelerinde anormallik yoktu. 
Hastaya tanı amaçlı servikal lenf nodu örneklemesi yapıldığında,CD4 ve 
CD8 pozitif, ALK negatif PTHL tanısı konuldu. Kemik iliği tutulumu tespit 
edilmedi. IPI skoru 3 idi. Birinci sıra toplam 6 kür CHOP kemoterapisi 
verildi. PET-CT değerlendirmesinde progresyon tespit edilmesi üzerine 1 
kür İfosfamid-Karboplatin-Etoposid ve 2 kür Etoposid-Metilprednizolon-
Sitarabin-Sisplatin kemoterapileri verilerek kök hücre mobilizasyonu 
yapıldı. Tedavi yanıtı progresyon olarak izlendi. Bunun üzerine 6 kür 
pralatreksat kemoterapisi 3. ve 4. kürleri, 2 kür Gemsitabin-Vinorelbin 
kemoterapisi ile kombine edilerek verildi. Tedavi yanıtının tekrardan prog-
resyon gelmesi üzerine hastaya Thiotepa+Etoposid+Sitarabin+Melphalan 
protokolü ile OKHN yapıldı. OKHN cevabı parsiyel yanıt olarak değerlendi-
rilen hastaya 2 ay sonra tandem BEAM (Carmustin+Etoposid+Sitarabin+
Melphalan) protokolü ile 2. OKHN yapıldı. 2. OKHN sonrası çekilen PET-CT 
yanıtı tam metabolik cevap olarak gelen hastanın full match vericisi olması 
üzerine konsolidasyon amaçlı kardeşinden AKHN yapıldı. Nakil sonrası 
komplikasyon gelişmeyen hastanın kimerizmi %99 olarak geldi. Hasta 
halen naklinin 90. gününde remisyonda takip edilmektedir.

Tartışma: PTHL’ler çok kötü prognoza sahip agresif lenfoma eğiliminde-
dirler. Hastalık biyolojisi ve optimum tedavi yönetimi konusunda sınırlı bir 
anlayış bulunmaktadır. Bu anlamda hastaların IPI skorlarının belirlenerek 
yüksek risk skoruna sahip hastaların önceden tespit edilmesi, tedavide 
izlenecek yolun belirlenmesi açısından önemlidir. R/R NHL hastalarının 
çoğunda yüksek doz tedavi sonrası OKHN standart tedaviyi oluşturur. 
Maalesef risk faktörü yüksek olan hastalarda hastalığın nüksetme oranı 
yüksektir. Bu nedenle tandem OKHN ve AKHN yapılarak AKHN’nin oluş-
turduğu graft versus lenfoma etkisinden faydalanıp kalıcı remisyon elde 
etmek amaçlanmaktadır. Böyle bir yaklaşım seçildiğinde verici taramaları-
na erken dönemde başlanmalıdır.

Sonuç: Sonuç olarak kemoterapi refrakter, yüksek riskli HLA uyumlu dönö-
rü bulunan PTHL tanılı hastamıza tandem OKHN ve AKHN uygulayarak 
agresif PTHL hastalığının tedavisinde bu yöntemle elde ettiğimiz komplet 
remisyon cevabını göstermek amacıyla vakayı sunduk.

Kaynaklar

1. Katsuya H, Ishitsuka K. Treatment advances and prognosis for patients with adult 
T-cell leukemia-lymphoma. 2017;57:2.

2. Zahid U, Akbar F, Amaraneni A, ve ark. A Review of Autologous Stem Cell 
Transplantation in Lymphoma. Curr Hematol Malig Rep. 2017;12:217–226.

3. Crocchiolo R, Castagna L, Fürst S ve ark.Tandem autologous-allo-SCT is feasible 
in patients with high-risk relapsed non-Hodgkin’s lymphoma. Bone Marrow 
Transplantation. 2013;48,:249–252.

4.  Chen Y.B., Li S., Fisher D.C., ve ark. Phase II Trial of Tandem High-Dose Chemotherapy 
with Autologous Stem Cell Transplantation Followed by Reduced-Intensity 
Allogeneic Stem Cell Transplantation for Patients with High-Risk Lymphoma. Biol 
Blood Marrow Transplant. 2015;21: 1583-1588
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P-258 Referans Numarası: 325

AKUT KOLANJİT SIRASINDA GÖZLENEN DÖHLE CİSİMCİĞİ 
DÜŞÜNDÜRÜR İNKLÜZYON CİSİMCİĞİ
Gökhan Özgür1, Musa Barış Aykan2, Murat Yıldırım1, Selim Sayın1, Ahmet Uygun3,  
Cengiz Beyan4

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 
4Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: May-Hegglin anomalisi nötrofiller içerisinde büyük, bazofilik ink-
lüzyon cisimciklerinin gözlendiği nadir bir otozomal dominant hastalık-
tır. Döhle cisimcikleri bakteriyel enfeksiyonlar sırasında da gözlenebilir. 
Burada periferik yaymasında Döhle cisimciği düşündürür inklüzyon cisim-
ciği gözlenen bir kolanjit vakası sunulmuştur.

Vaka: 66 yaşında kadın hasta karın ağrısı, bulantı ve fizik muayenesinde 
subikteri olması nedeniyle gastroenteroloji kliniğine kabul edilmiştir. 
Yakınmalarının 6 saat önce başladığını ve öncesinde herhangi bir hastalık 
nedenli takibi olmadığını belirtmiştir. Fizik muayenesinde sağ subkostal 
hassasiyet dışında anormalliğe rastlanmamıştır. Hemogramında beyaz 
küre sayısı 17.9 x109/l, hemoglobin seviyesi 14.4g/dl ve trombosit sayısı 48 
x109/l olarak saptanmıştır. Diğer biyokimyasında karaciğer fonksiyon test-
lerinde yükseklik saptanırken batın ultrasonu kolanjiti düşündürür şekilde 
raporlanmıştır. İntravenöz antibiyoterapi ve diğer destek tedavisi başlanan 
hastaya aynı zamanda trombositopeninin değerlendirilmesi açısından 
periferik yayma yapılmıştır. Yayma sırasında nötrofiller içerisinde Döhle 
cisimciğini düşündürür şekilde bazofilik inklüzyon cisimcikleri gözlenmiş-
tir. Tedavi sonrası genel durumu düzelen hastanın yatışının 11. gününde 
tekrarlanan periferik yaymada bu cisimciklerin kaybolduğu gözlenmiştir. 
Hasta ayaktan takiplerine devam etmek üzere taburcu edilmiştir.

Tartışma: May-Hegglin anomalisi dev trombositler ve granülositik hüc-
relerde Döhle cisimciklerine benzer büyük bazofilik inklüzyon cisim-
ciklerinin varlığıyla karakterize nadir bir kalıtsal trombositopenidir. Bu 
hastalığın patogenezi net olarak ortaya konamamıştır. Trombosit yaşam 
süresi genellikle normaldir. Trombositopeninin nedeni olarak defektif 
megakaryosit maturasyonu ve fragmantasyonu düşünülmektedir. Her ne 
kadar lökosit inklüzyon cisimciklerinin nedeni bilinmese de bu durumun 
gözlendiği hastalarda infeksiyona eğilim yarattığı düşünülmemektedir. 
Kolay morarma, tekrarlayan burun kanamaları, dişeti kanamaları, menoraji 
ve bazen özellikle cerrahi girişimler sırasında aşırı kanama gibi belirtiler 
verebilir. Doğru tanı konulamaması uygunsuz tedavilerin kullanılmasına 
yol açabilir.

Sistemik hastalıkların hematolojik bulguları bazen bu hastada olduğu gibi 
hematolojik hastalıkları düşündürür şekilde kliniğe yansıyabilir. Bu hasta-
da May-Hegglin sendromunu düşündürür anamnez olmaması ve uygun 
destek tedavisi sonrasında inklüzyon cisimciklerinin kaybolması periferik 
yayma bulgularının kolanjite bağlı olarak ortaya çıktığını düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Döhle cisimciği, Kolanjit, May-Hegglin anomalisi
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 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-261 Referans Numarası: 371

LENALİDOMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN 
İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI OLGUSU
Ahmet Cihat Genç2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1, Hikmet Çoban4, Burak Tanrıverdi3

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Lenalidomid immunmodulatör ilaçlar gurubunda bulunan kemo-
teropatik ilaçtır. Hücre siklusunu duraklatarak malign hücrelerin prolife-
rasyonunuengellemek, proinflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-1, IL-6, 
IL-12) yapımını azaltmak, T hücreleri ve NK hücrelerinin yapımını artırarak 
immunmodulatör etki göstermek etki mekanizmalarındandır. Bu ilacın 
kemik iliği supresyonu yaparak sitopenilere yol açması, arteryel/ venöz 
tromboz oluşturması sık karşılaşılan yan etkileri olmakla birlikte sunduğu-
muz olguda görüldüğü gibi pulmoner toksisite yan etkisi çok az olguda 
bildirilmiştir. Burda 3. kür lenalidomid-deksametazon tedavisi sırasında 
akut respiratuvar yetmezlik gelişen olgumuzu lenalidomidin nadir görü-
len bu yan etkisine dikkat çekmek üzere sunduk.

Olgu: 56 yaşında erkek hasta. Halsizlik,kemik ağrısı şikayeti ile başvuran 
hastaya IgG kappa (κ)tip multipl miyelom tanısı konarak bortezomib-
siklofosfamid-deksametazon (VCD) protokolü başlandı. 6kür KT sonrası 
parsiyel yanıt alınan hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı. Post transplant 
üçüncü ayında kısmi yanıt görülmesi üzerine VCD protokolü yeniden baş-
landı. 8.kür VCD tedavisi tamamlanan ancak yanıt kaybı görülen hastaya 
lenalidomide + dexametazon (Rd) başlandı.Hastanın 3. Kür Rd tedavisi 
devam ederken ani başlayan ciddi nefes darlığı şikayetiyle acil servise 
başvurdu. Dispneik, takipneik, ekstremite uçları siyanoze olan hastanın 
bilateral akciğerlerde yaygın ince ralleri mevcut idi. Oksijen saturasyonu 

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-260 Referans Numarası: 160

REFRAKTER OTOİMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE 
VİTİLİGO BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Esra Sarıbacak Can1, Ümit Yavuz Malkan1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Multiple otoimmün sendrom (MAS) olarak tanımlanan en az üç 
otoimmün hastalığın aynı hastada görüldüğü kombinasyondur Vitiligo ve 
otoimmun trombositopenik purpura (ITP) iyi bilinen otoimmün hastalık-
lardır. Literatürde iki hastalığın birlikte görüldüğü vakalar bildirilmiştir. Biz 
bu vakada MAS kriterlerini karşılamayan refrakter İTP ve vitiligo birlikteli-
ğini sunduk.

Olgu sunumu: 32 yaşında kadın hasta polikliniğe halsizlik, yorgunluk, 
dispne, hipermenore yakınmalarıyla başvurdu (06.05.2017). Hastanın 
öyküsünde yaklaşık 6 yıl önce immuntrombositopeni (İTP) tanısı konul-
muş steroid tedavisine yanıt vermiş ancak hasta takipsiz olarak kalmış 
olduğu öğrenildi. Yapılan tetkiklerde beyaz küre 7.3x 103/µL, hemoglobin 
4.6 g/dl, trombosit 5x103/µL olarak saptandı. Periferik yayması hemogram 
ile uyumlu idi. İTP ve anemi tanılarıyla hasta hospitalize edildi. Yapılan fizik 
muayenede hastanın genel durumu orta, bilinç açık, koopere, oryante idi. 
Hastanın mukozaları soluk olarak izlendi ve hastanın kalp tepe atımı 100/
dk idi. Hastanın el ön kol ayak ve bacak bölgesinde yaygın maküler depig-
mente lezyonlar izlendi (Şekil 1-2). Hastaya 2 ünite eritrosit süspansiyonu, 
1 ünite aferez trombosit verildi ve hastaya 1 mg kg/gün metilprednisolon 
başlandı. Hastanın vajinal kanamasını durdurmak için noretisteron 5 mg 
3x1 tedaviye eklendi. Yapılan anemi etiyolojisi değerlendirilmesinde, vita-
min B12 284 pg/ml, ferritin 7.9 mg/ml, folik asit 9.2ng/ml, serum demiri 
61 ug/dl, serum demir bağlama kapasitesi 327 ug/dl olarak saptandı. 
Hastada vajinal kanamaya bağlı demir eksikliği anemisi olduğu anlaşıldı. 
İntravenöz ferric carboxymaltose verildi. Yapılan diğer trombositopeni 
nedenlerine yönelik tetkiklerinde sadece gaita helikobakter antijeni pozi-
tif olarak değerlendirildi. Hastaya helicobacter pilori eradikasyonu yapıldı, 
yapılan takiplerde trombosit değerlerinde yükselme izlemedi. Tanıyı doğ-
rulamak için kemik iliği aspirasyon biopsisi yapıldı ve “megakaryositlerde 
artım gösteren kemikiliği biopsisi” olarak raporlandı. Bu sonuçla İTP tanısı 
konfirme edildi. Hastaya 1 g/gün intravenözimmun globulin splenektomi 
öncesi trombositleri yükseltmek için verildi ancak yanıt elde edilemedi. 
Hastanın tedavisine yanıt alınamaması nedeniyle rituksimab 375 mg /m2 
haftada 1 olmak üzere 4 hafta ve 2 mg vincristine olarak verildi. Yaklaşık 
2 aylık takiplerde sadece hastanın anemisi düzeldi beyaz küre 8x103/µL, 
hemoglobin 15.7g/dl, trombosit 5x103/µL ancak trombositopenide geliş-
me kaydedilemedi.

Tartışma: Literatürde ikiside otoimmün hastalık olan vitiligo ve İTP birlik-
teliği iyi bilinmektedir. Bu birliktelik MAS olarak tanımlanmaktadır. Bizim 
hastamızın klinik özellikleri MAS kriterlerini karşılamamaktadır. Biz hasta-
mıza çeşitli İTP tedavileri verdik ve splenektomi planladık. Ancak biz has-
tanın trombosit düzeyini splenektomi prosedürü için güvenli düzeye geti-
remedik. Hastamız çocukluğundan beri ciddi vitiligo lezyonlarına sahip 
olduğundan; bu belkide güçlü immun yanıt belirteci olabileceğinden 
hastamızın refrakter olmasının nedeni bu güçlü immun yanıt sayılabilir. 
Ancak gelecekte bu teoriyi kanıtlayacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sonuç olarak vitiligo refrakter ITP vakalarında güçlü otoimmünitenin ve 
kötü klinik bir cevabın belirteci olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ITP, vitiligo
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 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-262 Referans Numarası: 319

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU 
SONRASI GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL  
NEKROLİZİS OLGUSU
Hilal Akbaş1, Gülen Tüysüz Kintrup1, Koray Yalçın1, Soner Uzun2, Elif Güler1,  
Osman Alphan Küpesiz1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Faküktesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Faküktesi Hastanesi, Dermatoloji Bilim Dalı

Giriş: Toksik epidermal nekrolizis (TEN) deri ve mukozaları tutan, akut geli-
şen, oldukça nadir görülen ve sağlıklı insanlarda bile mortalitesi yüksek 
seyreden bir ilaç reaksiyonudur. Kliniğimizde, akut myeloid lösemi tanı-
sıyla allojenik kök hücre nakli yaptığımız bir erkek hastada gelişen TEN’in 
başarılı ile tedavisi paylaşılmıştır.

Olgu: Yüksek risk AML tanılı, 15 yaşındaki erkek hastaya, 9/10 uyum-
lu vericiden akraba dışı vericiden kök hücre transplantasyonu yapıldı. 
Nötropenik ateş nedeniyle hastaya nakil sonrası meropenem ve lipozo-
mal amfoterisin B tedavisi sırasıyla başlandı. Engraftmanı takiben nakil 
sonrası 16. Günde gövde, el ayaları ve sırtta yaygın makulo-papüler tarzda 
döküntü ve diare gelişen olguya akut deri ve gastrointestinal (GİS) graft 
versus host hastalığı tanısıyla metilprednizolon tedavisi başlandı. Deri bul-
gularında gerileme olmaması üzerine tedavisine önce mikofenalat mofetil 
eklendi devam eden bulgular için 28. günde steroid dozu 5 mg/kg’a çıka-
rıldı. Nakil sonrası 30. günde gövde ön yüzde deri soyulması ve kanlı dış-
kılaması başladı. Evre IV deri ve GİS GVHH olarak değerlendirilen hastaya 
immünsüpresif olarak ATG tedavisi başlandı. İmmunsupresif tedaviye rağ-
men deri bulgularında gerileme olmaması, aksine tüm göğüs ön duvarı, 
oksipital bölge, oral mukoza, parmak uçları ve sırtı içine alan bölgede yeni 
soyulmaların başlaması üzerine hastada toksik epidermal nekrolizis (TEN) 
düşünüldü. Olgunun kullanmakta olduğu ve TEN’e yolaçtığı düşünülen 
ilaçlar (allopurinol, ranitidin, meropenem) kesildi. Hastaya 3 gün 1 gr/kg/
gün, 3 gün de 0.5 gr/kg/günden ıntravenöz ımmunglobulin (IV Ig) teda-
visi başlandı ve gün aşırı 3 gün plazmaferez yapıldı. Plazmaferez ve IVIg 
tedavisinin 2. gününde epidermal deskuamasyon durdu ve tedavinin 15. 
gününde hastanın lezyonları tamamen geriledi. Kanlı dışkılaması tedavi-
nin 5. gününde düzeldi. Gastrointestinal GVHH nedeniyle immünsupresif 
tedavisi oral siklosporin ve 2 mg/kg/gün prednizolon olarak devam eden 
hastanın 1. ve 2. Ay kimerizmi %100 olarak değerlendirildi. İzleminde 
nakil sonrası 78. günde katater ilişkili pulmoner emboli gelişti. Kliniği hızlı 
bozulan hasta yoğun bakıma alındı; ARDS tablosu gelişen hasta nakil son-
rası 92. Günde kaybedildi. Toksik epidermal nekrolizis, yüksek mortalitesi 
nedeniyle sistemik ve topikal tedavinin erken başlanması gereken bir ilaç 

(sPO2) %80 olan hastaya pulmoner emboli, pnömoni ön tanıları ile kont-
rastlı torakal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT de iki akciğerde yaygın 
lineer ve milimetrik boyutlarda nodüler opasiteler, buzlu cam tarzında 
opasifikasyon alanları (intersitisyel fibrozis) izlenen hastada yapılan bilate-
ral alt ekstremite doppler ultrasonunda tromboz saptanmaması, D-dimer 
düzeylerinin normal bulunması ile pulmoner emboli dışlandı.Hastada 
bakteriyel ve viral etkenli pnömoni ayırıcı tanısı için kan kültürleri alındı. 
Viral etken belirteçleri negatif saptandı. Hastaya moksifloksasin 400 mg 
başlandı. Romatolojik etkenlere yönelik gönderilen belirteçlerde negatif 
bulundu. Antibiyoterapiye cevabı iyi olmayan, hastada lenalidomide bağlı 
intersitisyel akciğer hastalığı düşünülerek 1 mg/kg kortikosteroid tedavisi 
başlandı. Satürasyonları hızla yükselen hastada steroid tedavisi kademeli 
olarak düşürüldü. 1 ay sonra çekilen BTde her iki akciğer alt posterobazal, 
üst lop apikal segmentlerde tarif edilen intersitisyel buzlu cam dansitele-
rinin gerilediği görüldü. Steroid tedavisi düşük dozda devam edilip sonra-
sında kesilen hasta ilaçsız takip edilmek üzere taburcu edildi.

Tartışma: Talidomid, Lenalidomid ve pomalidomid immunmodulatör 
(İMİD’s) ilaçlardır. Birçok kemoteropatik ilaçda görüldüğü gibi bu ajanla-
rında birtakım yan etkleri mevcuttur. Pulmoner toksisite ise daha nadir 
görülenbir yan etkidir. Literatüre bakıldığında talidomid kullanımına bağlı 
intersitisyel pnömonitisi ilk olarak 2005 de Onozawa ve arkadaşları tanım-
lamışdır. İkinci kuşak İMİD olan lenalidomide bağlı ilk pulmoner toksisite 
ise Thornburg ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Hipersensitivite 
pnömonitisi, eosinofilik pnömoni ve pulmoner alveolar hemoraji diğer 
tanımlanmış lenalidomide bağlı pulmoner toksisitelerdir. Lenalidomidin 
pulmoner yan etki olarak ciddi intersitisyel akciğer hastalığı yaptığıyla 
ilgili çok az olgu bildirilmiştir. Patofizyolojisi kesin bilinmemekle beraber 
lenalidomidin damar duvar yapısında bozukluk yaparak vasküler perme-
abiliteyi artırması, PGE2 inhibisyonu yaparak fibroblast proliferasyonu 
ile kollajen birikimine neden olması suçlanan mekanizmalar arasındadır. 
Lenalidomid kullanan yada kullanmış olan hastalarda ani gelişen nefes 
darlığı, öksürük,ateş gibi nonspesifik klinik bulgularla karşılaştığımızda, 
nadir görülen yan etki olan intersitisyel akciğer hastalığını aklımızda 
bulundurmak adına bu vakanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: lenalidomid, intersitisyel akciğer hastalığı
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 � Erişkin Akut Lösemiler

P-264 Referans Numarası: 457

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI  
(OLGU SUNUMU)
Vildan Gürsoy1, Zafer Serenli Yeğen1, Esra Nur Bülbül2, Rıdvan Ali1, Vildan Özkocaman1, 
Fahir Özkalemkaş1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Kan ve kan ürünleri transfüzyonu sonrasında 1-2 saat içinde geli-
şen respiratuar distress tablosuna transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı 
(Transfüzyon related acute lung injury: TRALI) adı verilir. Trombosit kon-
santreleri, taze dondurulmuş plazma, eritrosit süspansiyonu, tam kan, 
aferez trombosit konsantresi, kriyopresipitat ve intravenöz immunglo-
bulin gibi kan ürünlerinin verilmesini takiben ilk 6 saatte ortaya çıkan bir 
tablodur. Tanı; akut akciğer hasarının transfüzyon sırası veya sonrasında 
başlamış olması, transfüzyon öncesinde akciğer hasarının bulunmaması 
ve bu tabloya yol açabilen diğer sebeplerin dışlanması ile konur. Klinik 
tablo takipne, siyanoz, dispne, ateş, hipotansiyon ve paac grafisinde bila-
teral pulmoner infiltrasyonla hızlı bir şekilde gelişmektedir. Birçok hastada 
mekanik ventilasyon ve oksijen tedavisinden oluşan yoğun bir solunum 
desteğine ihtiyaç duyulmakta olup hızlı ve uygun tedavi yaklaşımı ile 
komplet iyileşme sağlanabilmektedir.

Amaç: Kan ve kan ürünleri transfüzyonu sonrasında ani gelişen, erken 
tanınmaz ve uygun tedavi yaklaşımı sağlanmazsa mortaliteye neden ola-
bilecek TRALI sendromu olgumuzu sunmaktır.

Olgu sunumu: H.T. 47 yaşında, bayan hasta, Eylül 2009’da kronik hepatit 
B tanısı ile dış merkezde takip edilirken Hb:7 g / dl saptanması üzerine 
merkezimize yönlendirildi. Yapılan tetkiklerinde WBC: 8040 ml, Hb:5.3 g / 
dl, Plt: 55900 IU ölçülen hastanın periferik yaymasında %25 blast saptan-
ması üzerine yapılan kemik iliği aspirasyonunda prekürsör B hücreli akut 
lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı aldı. Bunun üzerine ALL-TGL indüksiyonu 
başlandı ve tedavi sürecinde kemoterapiye bağlı bulantı kusma ve daha 
sonra trombositopeniye bağlı ise gastrointestinal (GIS) kanama meydana 
geldi. AST, ALT, total bilurubin yüksekliği gelişen hastada toksik hepatit 
tablosu ortaya çıkması nedeniyle kemoterapi protokolü tamamlana-
madı. Hastaya yapılan kontrol K.i. değerlendirmesinde tam remisyonda 
olduğu görüldü. Hastaya devamında 1. Konsolidasyon tedavisi başlandı. 
Kemoterapiye sekonder ortaya çıkan anemi, trombositopeni ve 2. kez 
gelişen GIS kanama nedeniyle de yaklaşık on gün trombosit, eritrosit ve 
taze donmuş plazma (TDP) replasmanı yapıldı. Replasman sırasında has-
tada ani olarak genel durumunda kötüleşme, dispne, takipne, taşikardi, 
ateş, hipotansiyon gelişmesi nedeniyle kardiyolojik açıdan değerlendirildi. 
Elektrokardiyogram sinüs taşikardisi ile uyumlu, ekokardiyografide kalp 
fonksiyonları normal ejeksiyon fraksiyon %60 olarak belirlendi. Ayrıca 
çekilen PAAC grafisinde bilateral diffüz infiltrasyon görünümü saptandı 
(şekil 1). İleri tetkik amacıyla yapılan toraks tomogrofisi ise yaygın bilateral 
intraalveoller enflamasyon?, sıvı?, hemoraji? şeklinde raporlandı (şekil 2). 
Hasta devam eden hipoksi ve klinik kötüleşmesi nedeniyle elektif olarak 
entübe edildi. Yoğun bakım koşullarında on gün takip edildikten sonra 
PAAC grafisinde lezyon gerilemesi ve O2 satürasyonunun düzelmesiyle 
ekstübe edilen hastanın kliniği düzeldikten sonra yoğun bakım ünitesin-
den taburcu edildi.

Tartışma: TRALI’nin oluşum mekanizması net olarak açıklanamamıştır 
TRALI etiopatogenezi tam olarak bilinmese de 2 temel teori mevcut olup 
bunlardan en çok destek göreni; donör kaynaklı anti HLA antikorlarının 
alıcının kan hücreleri ile reaksiyona girerek bir takım enflamatuvar medi-
atörlerin salınımına ve endotel hücre hasarına yol açtığıdır. Diğer teori ise 
donör kaynaklı lipidlerin bu sendromu tetiklediği şeklindedir.

Bizim olgumuzda da olduğu gibi hastalık hızlı bir şekilde ortaya çıkar. 
Taşipne, siyanoz, dispne ile başlayıp akut respiratuvar distres, akut non-
kardiyojenik bilateral pulmoner ödem, ileri hipoksemi, hipotansiyon, ateş, 
geniş klinik spektrum (hafif->ağır), oskültasyonla yaygın bilateral çıtırtı 
sesleri duyulur. Hastada solunum sesleri azalmıştır. Radyolojik olarak PA 
akciğer grafisinde bizim olgumuzda olduğu gibi nötropenik hastada 
süratle bilateral akciğer infiltrasyonu gelişmesi durumunda TRALI sendro-
mu da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: TRALİ, akut lenfoblastik lösemi, komplikasyon

reaksiyonudur. Tedavide, neden olan ilacın kesilmesine ek olarak verilecek 
sistemik tedavi tartışmalıdır. Steroidler geçmişte oldukça yoğun şekilde 
kullanılmasına rağmen günümüzde etkinlikleri tartışmalıdır ve tedavide 
önerilmemektedir. Plazmaferez ve IVıg yan etkisinin az olması nedeniyle 
tedavide öncelikli olarak düşünülebilir. Olgumuzda iyi bakım ve takip ile 
enfeksiyon gelişmeden tedaviye yanıt alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toksik epidermolizis, hematopoetik kök hücre nakli

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
P-263 Referans Numarası: 303

TROMBOZDA ANAMNEZİN YERİ
Hande Kızılocak1, Gürcan Dikme1, Emine Ülgen2, Ayşe Kalyoncu Uçar3, Tiraje Celkan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Çocukluk çağı trombozu kalıtsal veya edinsel birçok risk faktörü kaynaklı-
dır ve insidansı genel toplumda 0.07- 0.14/10.000 iken; hastaneye başvu-
ran çocuklarda 5.3/10.000’dür. Çocukluk çağında tromboembolik olaylar 
nadirdir ve en sık kateter ilişkili olarak görülmektedir. Fakat altta yatan risk 
faktörleri ayrıntılı bir anamnezle değerlendirilmelidir. Biz de her hastalıkta 
olduğu gibi, trombozda da anamnezin önemini vurgulamak ve altta yatan 
nedenin çok farklı olabileceğini göstermek amacıyla bu olguyu sunduk.

Yirmi üç aylık erkek hasta yataktan düşme sonrası sol alt ekstremitede 
şişlik, ısı artışı ve kızarıklık nedeni ile acile başvurdu. Sol ana iliak vende 
tromboz saptanan hastaya düşük moleküler ağırlıklı heparin başlandı. Sol 
alt ekstermite tromboz tanısından 5 gün, DMAH tedavisinin 11. dozun-
dan sonra sağ alt ekstremitede tromboz saptandı. Hastanın anamnezi 
derinleştirildiğinde son bir aydır ‘ana kucağı’nda uzun süreli yürüyüşler 
yapıldığı (12 saati bulan) öğrenildi. Basının tetiklediği endotel hasarının 
trombozu başlattığı düşünülerek, hastaya bir daha ana kucağı kullan-
maması belirtildi. Tromboz panelinde patoloji saptanmayan olgunun 
bilateral alt ekstremite trombozu travmaya bağlandı ve DMAH tedavisi 6 
haftaya tamamlandı.

Venöz tromboemboli, eskiden daha çok erişkin hastalığı olarak bilinmekte 
iken, farkındalığın artması ve tanı yöntemlerinin başarısı ile çocukluk 
çağında tanı oranı giderek artmaktadır. Direk venöz tromboemboli ile 
ilişkili mortalite %2.2 olduğundan, ayırıcı tanıda akla gelmeli ve oluşum 
hikayesi dikkatle irdelenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: tromboz, düşük moleküler ağırlıklı heparin, travma

      



190

43
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

1-
4 K

as
ım

 20
17

, A
nt

al
ya

Olgu: Giderek artan halsizlik, yaygın kemik ağrısı nedeniyle dış merkeze 
başvuran 19 yasında 24 haftalık gebe kadın hasta; yapılan tetkiklerinde 
lökosit 3540/mm3; nötrofil 1050/mm3; hemoglobin 6.9 g/dl; trombosit 
39.000/mm3 saptandı. Periferik yaymasında blastik karakterde hücre görül-
mesi üzerine tarafımıza yönlendirildi. Akut lösemi ön tanısı ile yapılan kemik 
iliği aspirasyonunda %89 heterojen blastik hücre infiltrasyonu görüldü. Flow 
sitometrisi ve aspirat sonucuna göre hasta Akut Miyeloid Lösemi (AML, 
M0) kabul edildi. Gebeliğinin son döneminde 3-7 remisyon-indüksiyon 
tedavisi verildi. Tedavinin 1. ayında kontrol kemik iliği remisyonda saptandı. 
Taburculuk sonrası doğum yapan hasta poliklinikten takip edilirken nüks ile 
kliniğe yatırıldı. Re-indüksiyon tedavisi verilmesi planlandı. Kemoterapinin 
2. gününde hastanın solunum sıkıntısı olması üzerine üzerine çekilen Toraks 
BT’de milimetrik şüpheli emboli görünümü izlendi. Düşük molekül ağırlıklı 
heparin başlandı. Ancak gastrointestinal kanaması olan hastanın antikoa-
gülan tedavisi kesildi. Perikardiyal efüzyonu nedeniyle perikardiyosentez 
yapılıp drenaj kateteri yerleştirildi. Materyal kültüründe Candida albicans 
üredi. Hastaya fluconasol tedavisi başlandı. Dirençli perikardiyal efüzyonu 
olan hastaya plevraperikardiyal pencere açıldı. Toraks tüpünden gönderi-
len kültüründe ESBL+ Klebsiella pneumoniae üredi. Balgam kültüründe de 
ESBL+ Klebsiella pneumoniae ve Aspergillus fumigatus; iki kan kültüründe 
Metisilin Dirençli Staphloccoccus hominis üremesi olan ve vankomisin direnç-
li enterokok (VRE) ile kolonize olan hastanın fluconasol tedavisi 20. Günde 
kesilerek Klasik Amfoteresin-B 1 mg/kg/gün, daptomisin 6 mg/kg/gün ve 
imipenem 4*500 mg ıv başlandı. Perikarddan gönderilen biyopsinin patoloji 
sonucu; blastik hücre infiltrasyonu gösteren parçaları (Prekürsör T-hücreli 
lenfoblastik lenfoma / lösemi ile uyumlu bulgular) olarak sonuçlandı.
Bifenotipik lösemi düşünülerek kurtarma tedavisine geçildi.Tedavi süreci 
içerisinde alt ekstremitede yeni gelişen güçsüzlüğü ve ataksik hareketleri 
olan hastanın çekilen kranial magnetik rezonans görütülemesinde sağ 
konveksite düzeyinde frontoparietal düzeyde akut parankimal hematom 
saptandı. Beyin cerrahisi tarafından trombositopeni ve yüksek kanama 
riski olması nedeni ile yakın klinik takibi önerildi. Hastaya yapılan kontrol 
kemik iliği biyopsisi impirinti ve Kİ aspirasyonunda blastik hücre izlenmedi, 
normosellüler ve remisyonda olarak sonuçlandı. Takiplerinde ateşi olmayan, 
akciğer grafisi regrese olan, santral fasial paralizi büyük oranda gerileyen 
hastanın amfoteresin-B tedavisi 31. Gününde kesildi. Oral vorikonasol 2*200 
mg tb ile taburcu edildi.

Sonuç: Genç AML’li hastaların %70-80’inde tedavi ile remisyon elde edil-
mesine ve uygun pekiştirme tedavileri yapılmasına rağmen hastaların 
%50’sinde nüks görülür. Nüks hastalıkta gerek hastalık yükünden gerekse 
kurtarma tedavilerinin ağırlığından dolayı bu süreçte ciddi enfeksiyöz 
yada non- enfeksiyöz komplikasyonlar ile karşı karşıya kalınır. Önemli 
olan dinamik ve uygun yaklaşımlar ile komplikasyonlar ile başa çıkmak, 
hastanın aktif kemoterapi sürecini en az hasarla atlatmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, enfeksiyöz komplikasyonlar, non-
enfeksiyöz komplikasyonlar

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-267 Referans Numarası: 82

ORAK HÜCRELİ ANEMİDEN BETA TALASEMİ İNTERMEDİAYA: 
KAYITLI HER TANI SORGULANMAYA MUHTAÇTIR
Çağla Eröz2, Fatih Mehmet Azık1, Volkan Karakuş1

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Talasemi Merkezi 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Otuzaltı yaşına kadar orak hücreli anemi tanısı ile takip 
ve tedavi edilen hastanın aslında beta talasemi intermedia olduğunu 
gösterdik. Mevcut kayıtlarda hastanın tanısı belli olsa da teşhisle ilgili en 
ufak uyumsuzluk var ise tanının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini ve 
hemoglobinopatilerde anne baba incelemelerinin önemini vurgulamak 
istiyoruz.

Olgu: Haziran 1978 doğumlu hastamız, sekiz aylıkken hemoglobin düşük-
lüğü nedeniyle başvurduğunda ilk transfüzyonu yapılmış. Bundan sonra 
da hemoglobin düşüklüğü devam ettiği için birkaç ayda bir transfüzyona 
devam edilmiş. Aileye ilk başvuruda orak hücreli anemi olduğu söylenmiş. 
Hastanın bulunabilen ilk tıbbi kaydı Ocak 2004 tarihlidir. Hastanın 2004’ten 
Ekim 2013 tarihine kadar kayıtları incelendiğinde orak hücreli anemi teş-
hisi ile izlendiği görüldü. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde orak hüc-
reli anemiye ait semptom ve bulguların olmadığı saptandı. Hastanın orak 
hücre krizi olarak tanımladığı durum, kollarında ve bacaklarında zaman 

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-265 Referans Numarası: 67

MONOSİTOZ VE SPLENOMEGALİ İLE BAŞVURAN HASTANIN 
AYIRICI TANISINDA POEMS SENDROMU
Fatih Öçal1, Serdar Gök1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Giriş: POEMS sendromu altta yatan plazma hücre hastalığına bağlı 
olarak gelişen nadir bir paraneoplastik sendromdur. POEMS sendromun-
da hematolojik bulgu olarak vakaların yaklaşık yarısında trombositoz 
veya eritrositoz saptanmaktadır. Monositoz çoğu zaman nonspesifiktir, 
genellikle araştırma gerektirmez. Monositoz monosit sayısının 800-1000/
mm3’den yüksek olması olarak tanımlanır. Hematolojik hastalıklardan 
monositoz yapan en sık nedenler myelodisplastik sendrom, kronik mye-
lomonositik lösemi, akut lösemiler ve lenfomalardır. Hematolojik dışı 
hastalıklar kollojen doku hastalıkları, enfeksiyonlar (tüberküloz, bruselloz, 
granülomatöz infeksiyonlar, subakut bakteriyel endokardit). Monositozun 
ayırıcı tanısında ellerde uyuşukluk, morarma, splenomegali, cilt değişik-
likleri, endokrin bozuklukları mevcutsa ayırıcı tanıda bizim vakamızda 
olduğu gibi POEMS sendromu düşünülmelidir.

Vaka sunumu: Bizim vakamız 56 yaşında bayan hasta öyküsünde yaklaşık 
2 yıldır ellerde ve ayaklarda ağrı, uyuşukluk, morarma şikayetleri varmış. 2 
yıl önceki tetkiklerinde lökosit 7990 /mm3, monosit 4850 /mm3, hemoglo-
bin 16,6 gr/dl, trombosit 478 000/mm3 saptanmış.. Kan sayımında trom-
bositoz, polistemi ve monositoz tetkik edildi. Batın USG’de splenomegali 
(160 mm) ve serbest sıvı saptandı. Bu hastanın ayırıcı tanısında mutlaka 
kronik myelomonositik lösemi ve lenfomaların dışlanması gerekmekte-
dir. Bunun için hastanın çevre kanı ve kemik iliği aspirasyonu bulguları 
önem arz etmektedir. Hastanın kemik iliği aspirasyonunda lambda tipi 
klonal %8-9 plazma hücre artışı ve nöropati kliniği olması üzerine yapılan 
elektromyografide demiyelizan tipte polinöropati bulguları saptandı. 
Multiple myeloma tanı kriterlerini taşımayan hastanın polinöropati, sple-
nomegali, karında asit, trombositoz, anormal cilt bulguları ve Raynould 
fenomeni olması nedeniyle POEMS sendromu tanısı düşünüldü. Hastaya 
Lenalidomid ve deksametazon tedavisi başlandı. 4 kür tedavi sonrası 
cilt bulguları, nöropati bulguları ve batın içi asidinde belirgin düzelme 
gözlendi. Monosit sayısı 320/mm3, elektroforezi negatif ve kemik iliğinde 
plazma hücresı 1%‘e geriledi. Hasta otolog ilik nakli için nakil yapılan bir 
merkeze yönlendirildi.

Sonuç: Monositoz ile splenmegali varlığında ayırıcı tanısında hematolojik 
hastalıklardan ön planda akut lösemiler, kronik myelomonositik lösemi ve 
lenfoma düşünülmelidir. Pansitopeni mevcutsa öncelikle Myelodisplastik 
sendrom açısından değerlenidirilmelidir. Monositoz çoğu zaman nons-
pesifik bir bulgudur ve çoğu zaman ileri tetkik gerektirmemektedir. Bizim 
hastamızda olduğu gibi nöropati bulguları, splenomegali,karında asit, 
cilt bulguları, ve endokrin bozuklukları ile birlikte olması durumunda çok 
nadir de olsa POEMS sendromu gözden kaçmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Monositoz, Splenomegali, POEMS sendromu

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-266 Referans Numarası: 406

AKUT MYELOSİTİK LÖSEMİLİ BİR OLGUDA KEMOTERAPİ 
İLE GÖRÜLEN ENFEKSİYÖZ VE NON-ENFEKSİYÖZ 
KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ
Sümeyra Şimşek1, Vildan Gürsoy2, Zafer Serenli Yeğen2, Cemile Şanlı3, Reşat Taşçı3,  
Çağrı Hunutlu3, Rıdvan Ali2, Vildan Özkocaman2, Fahir Özkalemkaş2, Reşit Mıstık1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Akut myeloid lösemi (AML) tanısı ile takip edilen ve kemoterapi 
altında gram (+), dirençli gram (-), Candida albicans ve Aspergillus fumiga-
tus etkenleri ile enfekte olan ve buna yönelik uzun süreli antibiyotik alan 
hastamız, aynı zamanda pulmoner tromboemboli geçirmiş ve intrakranial 
kanaması olmuştur. Sunduğumuz bu olgu ile hematolojik kök hücre has-
talarının kemoterapi sırasındaki yönetiminde bakteriyel ve fungal enfek-
siyonlar, tromboembolik ve hemorajik komplikasyonlar açısından yakın 
izlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı amaçlamaktayız.
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sitopeniler belirler. Daha nadir olarak hastalar cilt bulguları ile başvurabi-
lirler. Tekrarlayan purpuralar, livedo retikülaris, nekrotik lezyonlar tanıya 
giden ilk ipucu olabilir. Paraproteinemi ile giden durumlarda deri bulguları 
MM dışında POEMS, amiloidoz ve/veya kriyoglobulinemiye işaret edebilir. 
Kriyoglobulinler düşük sıcaklıklarda aglutine olarak enflamatuar vaskülite 
yol açabilirler, 3 grupta incelenirler. Tip 1 monoklonal immunglobulinler-
den oluşur ve genellikle Waldenström makroglobulinemisi ya da MM’ye 
eşlik eder. Tüm kriyoglobulinemilerin %6-10’unda MM saptanmaktadır. 
Anlamlılığı bilinmeyen monoklonal gammopati (MGUS) nedeniyle takip 
edilen ya da bilinen MM’u olan hastalarda soğukla tetiklenen livedoid, 
tekrarlayan purpurik ve nekrotik lezyonlar olması halinde kriyoglobuli-
nemi araştırması yapılmalıdır.Aynı şekilde kriyoglobulinemi tespit edilen 
hastalarda da monoklonal gammopatiyi açısından tarama yapılmalıdır. 
Aşağıda sunulan bilinen tip 2 diyabetli ve 1.5 senedir MGUS nedeniyle 
takipli hastada alt ekstremitede livedoid döküntü ile başlayan ve sonunda 
MM’ye uzanan tanı ve tedavi süreci tartışılacaktır.

71 yaşındaki kadın hasta Nisan 2016’da alt ekstremitede livedoid döküntü-
lerle polikliniğimize başvurdu. Romatolojik sistem sorgusunda ve otoim-
mun panelde özellik yoktu. Kriyoglobulininin pozitif olması ve cilt biyop-
sisinin tıkayıcı vaskülopati ile uyumlu saptanması üzerine kriyoglobuline-
mik vaskulit açısından tetkik edildi. PET/BT’de büyük arterlerde şüpheli 
tutulum nedeniyle 30 mg prednizolon ve azatiyoprin başlandı. Steroid doz 
azaltılmasıyla şikayetleri artınca Aralık 2016’da bir kür rituksimab planlan-
dı. Tedavi sonrası yeni gelişen nekrotizan lezyonlar nedeniyle pulse steroid 
verildi ancak yakınmalarının devam etmesi üzerine hasta ileri tetkik için 
yatırıldı. Muayenesinde döküntü dışında özellik yoktu. Tetkiklerinde Hb: 
11.7 g/dl Kreatinin:0.89 mg/dl, Ca:10.6 Alb:4.52 g/dl, total protein:7.78 
g/dl, LDH:295 U/l, CRP: 0.9 mg/dl, ESH: 22 mm/s Ig A ve Ig M normal, Ig 
G:1935 mg/dl, kriyoglobulin pozitif, viral seroloji ve romatolojik panel 
negatif, C3-4 normal bulundu. Protein elektroforezinde gamma fraksiyonu 
%23.4 tespit edildi. Cilt biyopsisi tekrarlandı, kriyoglobulinemik vaskülit 
ile uyumlu olarak raporlandı. Toraks/batın tomografisinde patoloji sap-
tanmadı. MGUS geçmişi olması nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisinde 
hastaya Ig G Kappa MM tanısı kondu. Kriyoglobulinemik vaskülit varlığı 
da göz önüne alınarak MM tedavisi bortezomib, siklofosfamid ve deksa-
metazon şeklinde planlandı. Hastanın döküntüleri 2. kür sonrası belirgin 
olarak gerilemeye başladı ve 4. kür sonunda büyük oranda söndü. Kontrol 
kriyoglobulin negatif saptandı.

Plazma hücre diskrazilerine sekonder kriyoglobulinemik vaskülitin tanısı, 
tedavisi ve takibi için kanıta dayalı öneriler henüz bulunmamaktadır. 
Bortezomib, deksametazon ile birlikte MM’un ilk dizi tedavisinde kul-
lanılan bir proteozom inhibitörüdür. Spizzo ve arkadaşları bortezomi-
bin MM’ye eşlik eden vaskülitteki etkinliğinin anti-tümöral etkisinin 
yanında anti-anjiyojenik etkisiyle açıklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Siklofosfamid sistemik vaskülitlerin tedavisinde sıkça kullanılanılmakla bir-
likte monoklonal kriyoglobulinemik vaskülitte de sınırlı bir etkiye sahiptir. 
Özellikle paraproteinemi ile başvuran ve cilt bulguları bulunan hastalarda 
kriyoglobulin, kriyoglobulinemisi olanlarda da paraproteinemi ile giden 
hastalıkların araştırılması elzemdir.
Anahtar Kelimeler: multipl miyelom, kriyoglobulinemi, kriyoglobulinemik vaskülit

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-270 Referans Numarası: 312

LENALİDOMİD İLİŞKİLİ OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ
Rabia Gökçen Umurca1, Fatma Geçgel2, Toluy Özgümüş2, Aslıhan Sezgin2, Yıldız İpek2, 
Tayfun Elibol2, Tayfur Toptaş2, Işık Atagündüz2, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Lenalidomid multipl myelom, 5q delesyonu olan ve düşük orta 
riskli, transfüzyon bağımlı myelodisplastik sendrom tedavisinde kullanılan 
immunomodulatuar bir ajandır. Lenalidomid’in otoimmun hastalıklara 
yol açtığı vaka serileri bazında bilinmektedir. Bu olgu sunumunda multipl 
myelom tanılı hastamızda lenalidomid tedavisi altında gelişen otoimmun 
hemolitik anemi vakası bildirilmektedir.

Vaka: 55 yaşında kadın hasta şubat 2011 tarihinde multipl myelom tanısı 
aldı. Kasım 2011 ve aralık 2015 tarihlerinde 2 kez otolog kök hücre nakli 
yapıldı. Haziran 2017 tarihinde progresyon nedeni ile lenalidomid–dek-
sametazon kemoterapisi başlandı.Tedavinin 10.gününde solukluk,idrar 

zaman myalji ve artralji gibi yakınmalarının olmasıydı. Hastanın anne ve 
babasının tan kan sayımı, periferik yayma ve hemoglobin elektroforezi 
incelemeleri yapıldı. Anne (Hb A2: %4, Hb A: %96) ve babanın (Hb A2:%4.1, 
Hb A: 93.7, Hb F: 2.2) her ikisinin de beta talasemi taşıyıcısı oldukları görül-
dü. Birkaç ayda bir transfüzyon verilen hastanın hemoglobin değerleri 7 
gr/dl nin altına düşmüyordu. Hastanın hemoglobin elektroforezinde Hb F 
%80.2 VE Hb A %19.8 olarak saptandı. Hemoglobin S ne ebeveynde ne de 
hastada yoktu. Laboratuvar verileri ve klinik seyir bulguları ile birlikte beta 
talasemi intermedia tanısı aldı ve tanı değiştirildi.

Sonuç: Otuz altı yaşına kadar orak hücre anemi tanısı ile takip ve tedavi 
edilen hastanın aslında beta talasemi intermedia olduğu gerçeği, konul-
muş her tanıya şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini bize göstermiştir. 
Hastanın yaşı da gözönünde bulundurulduğunda, henüz elektronik sis-
temin yaygınlaşmadığı dönemlerde bir karışıklık meydana gelmiş olabi-
leceğini düşünüyoruz. Hemoglobinopatilerde anne baba incelemelerinin 
önemini vurgularken, asıl olarak tanısı olan hastalarda dahi mevcut tanıyı 
gözü kapalı kabul etmeden önce tanıyla uyuşmayan yönler var ise olgu-
nun ayrıntılı ele alınması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Hemoglobinopati; orak hücreli anemi; beta talasemi

 � Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-268 Referans Numarası: 120

LENFOSİTOZ İLE BAŞVURAN SPLENİK MARJİNAL ZON 
LENFOMALI BİR OLGU
Gülsüm Akgün Çağlıyan1, Sibel Kabukçu Hacıoğlu1, Nil Güler1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Denizli

Giriş: Marginal zon lenfoma (MZL), indolent B hücreli lenfomalardan 
biridir. Tüm B hücreli lenfomalı olguların yaklaşık %12’si MZL’dır. MZL 
tiplerinden olan splenik marjinal zon lenfoma (SMZL) daha çok hepatit C 
ile ilişkilidir ve tüm B hücreli lenfomaların yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır.

Olgu: 57 yaşında erkek olgu kliniğimize halsizlik, yorgunluk ve gece ter-
lemesi şikayeti ile başvurdu. Hastanın bilinen ek hastalığı ve ilaç kullanımı 
yoktu. Fizik muayenede masif splenomegali saptandı. Abdomen usg de 
dalak boyutu 300 mm saptandı. Laboratuvar testlerinde wbc:77500/mm3, 
hgb: 9.2 gr/dl, plt:67000/mm3 bulundu. Periferik yaymada %90 olgun 
lenfositik hücre ve trombosit 70000 civarında bulundu. Periferik kandan 
çalışılan flowsitometride cd19+ cd20+cd22+ cd23+ cd79b+ fmc7+ cd5-
cd103- saptandı. Hastaya kemik iliği aspirasyon ve biyopsi uygulandı. 
Olgunun hepatit testleri negatif bulundu. Hastanın kemik iliği aspirasyo-
nunda kemik iliğinde lenfoid hücre artımı bulundu ve kemik iliği biyopsisi 
B hücreli lenfomanın kemik iliği tutulumu ile uyumlu bulundu. Tüm bul-
gular değerlendirildiğinde olgu SMZL lösemik fazda olarak kabul edildi. 
Hastaya CHOP kemoterapisi başlandı. 2 kür tedavi sonrası endikasyon dışı 
onay ile rituksimab (RCHOP) eklendi. 6 kür kemoterapi sonrası wbc: 6800 
mm3, hgb: 16.2 gr/dl, plt:143.000/mm3 ve dalak boyutu 150 mm saptandı. 
Hasta şu an kemoterapsi sonrası 1. yılda ve tedavisiz izlemdedir.

Tartışma ve Sonuç: Lösemik fazda olan SMZL olguları için farklı tedavi 
yaklaşımları bulunmaktadır. Düşük dozda radyasyon tedavisi, splenekto-
mi, rituksimablı yada rituksimabsız kemoterapi şeklindedir. SMZL lösemik 
fazda olan ve RCHOP tedavisi ile yanıt alınan bir olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Splenik Marginal zone lenfoma, lösemi, indolent lenfoma.

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-269 Referans Numarası: 380

KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT İLE BAŞVURAN BİR 
MULTİPL MİYELOM OLGUSU
Cem Sulu1, Fatih Bektaş1, Selin Berk2, Sinem Nihal Esatoğlu3, Melike Melikoğlu3,  
Emire Seyahi3, Reyhan Diz Küçükkaya4, Muhlis Cem Ar2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 
4Serbest Hekim

Multipl miyelom (MM) malin bir plazma hücre diskrazisidir. Klinik bul-
guları tipik olarak kemik lezyonları, hiperkalsemi, böbrek yetersizliği ve 
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muayenede kalça eklemi dışa rotasyonda ağrılı idi. Hastaya analjezik teda-
vi uygulandı. Hastanın direk grafisi ve femur başı MR görüntülemesinde 
aseptik nekroz ile uyumlu görüntü mevcuttu (Resim 1 ve 2). Hastanın 
kalça ağrısının yüksek doz nonsteroid analjezik ve meperidin gerektirmesi 
üzerine cerrahi tedavi uygulandı (Resim 3).

Sonuç: Orak hücreli anemilerde femur başı aseptik nekrozu hidroksi-
üre ve kan transfüzyonuna rağmen gelişebilir. Bu nedenle orak hücreli 
anemili hastalarda inatçı kalça ağrılarında femur başı aseptik nekrozu 
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: orak hücreli anemi, femur başı aseptik nekrozu

 

renginde koyulaşma olan hastanın fizik muaynesi doğal olup; tetkikle-
rinde Hgb:9.9, LDH:270,total bilirubin:3,22mg/dl,indirek bilirubin:1,74 
mg/dl saptanması üzerine grade 2 hiperbilirubinemi nedeni ile lenalido-
mid kemoterapisine ara verildi. Hepatobiliyer ultrasonografide patoloji 
saptanmayan,viral hepatit serolojisi negatif, karaciğer fonksiyon testleri 
normal olan hastanın 10 gün sonraki kontrolünde Hgb:5.7 g/dl, MCV:87.4, 
LDH:208, total bilirubin:3.12 mg/dl, indirekt bilirubin:1.91mg/dl saptandı. 
Değerlendirmesinde aktif kanaması olmayıp 2Ü ES replasmanı sonrası 
kontrolünde Hgb:6,3g/dl izlendi. Periferik yaymasında özellik saptanmadı.
Nutrisyonel anemi parametreleri normal, düzeltilmiş retikülosit %2,5, 
haptoglobulin:2,54g/l, direkt coombs ve indirekt coombs pozitif saptandı 
ve hastaya otoimmun hemolitik anemi tanısı ile 1mg/kg/gün dozundan 
metilprednizolon başlandı. Hgb düzeyi; bir hafta sonra 9,4g/dl, iki hafta 
sonra 11.5 g/dl’ye yükseldi (şekil-1) Direkt ve indirekt coombs tetkiklerinin 
negatifleştiği görüldü.Lenalidomid tedavisi kesilen hastanın tedavisine 
başka bir ajanla devam edilmesi planlandı.

Tartışma: Hematolojik malignitelerde otoimmun hastalıklara yatkınlık 
bilinmektedir. Multipl myelom hastalarında ise bu ilişki daha zayıf olup 
sadece birkaç sporadik vaka tanımlanmıştır.Multipl myelom tedavisinde 
T hücre aktivasyonu ve immunmodulasyon mekanizmaları ile etkili olan 
lenalidomid gibi imid grubunda yer alan ilaçların otoimmun hastalık 
insidansını arttırdığı bilinmektedir(1). Multipl myelom tanılı 708 hastayı 
içeren retrospektif bir çalışmada lenalidomid alan 140 hastada otoimmun 
hastalık oranı %4.3 olarak bildirilmiştir (1).Görülen otoimmun hastalıklar 
içerisinde %55 sıklıkla otoimmun sitopeniler ilk sırada yer almaktadır. 
Bizim vakamızda lenalidomid tedavisinin 10.gününde coombs(+) hemoli-
tik anemi izlenmiş olup; ilaç kesilmesi ve steroid tedavisine hızla yanıt alın-
mıştır.Literatürde lenalidomid ilişkili hemolitik anemi gelişimi beş vakada 
bildirilmiştir. Bizim vakamız multipl myelomda lenalidomid kullanımı ile 
ilişkili bildirilen ikinci otoimmun hemolitik anemi olgusudur. Lenalidomid 
alan hastalarda anemi gelişmesi durumunda otoimmun hemolitik anemi-
nin de ayırıcı tanılar arasında yer alması uygun olacaktır.

Kaynak

1. Autoimmune diseases during treatment with immunomodulatory drugs in 
multiple myeloma: selective occurrence after lenalidomide. Montefusco V1, Galli 
M, Spina F, Stefanoni P, Mussetti A, Perrone G, De Philippis C, Dalto S, Maura 
F, Bonini C, Rezzonico F, Pennisi M, Roncari L, Soldarini M, Dodero A, Farina L, 
Cocito F, Caprioli C, Corradini P. Leuk Lymphoma. 2014 Sep;55(9):2032-7. doi: 
10.3109/10428194.2014.914203. Epub 2014 Jun 5. 

Anahtar Kelimeler: multipl myelom,lenalidomid, otoimmun hemolitik anemi

 � Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-271 Referans Numarası: 237

ORAK HÜCRELİ ANEMİDE BİLATERAL FEMUR BAŞI  
ASEPTİK NEKROZU
Zahit Bolaman1, Atakan Turgutkaya1, Efser Erbil2, İrfan Yavaşoğlu1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Bulgular:  Otuz iki yaşında erkek hasta, kalça bölgesinde özellikle yürüme 
ve oturmayla artan, devamlı ve şiddetli kalça ağrısı şikayeti ile başvurdu. 
Hasta; anamnezinde orak hücre/beta talassemi hastası olduğu, ilk tanının 
3 yaşında konulduğu ve 7 yaşından bu güne kadar araklı eritrosit trans-
füzyonu aldığını ifade etti. Hasta göğüs ve karın ağrısı nedeni ile son 1.5 
yıldır eritrosit değişimi yapıldığını; böylelikle göğüs ve karın ağrısının azal-
dığını ifade ediyordu. Gluteal bölgesinde ağrısı devam eden olgunun fizik 
muayenede cilt ve mukozalar soluk, skleralar subikterik görünümdeydi ve 
karında splenektomiye ait skar izi mevcuttu. Hb 6.9 gr/dL ölçüldü, periferik 
yaymada normoblast mevcuttu ve hipokrom mikrositer özellikteydi. Fizik 
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 � Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-273 Referans Numarası: 505

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ TANISI ALAN  
İKİ PEDİATRİK OLGU
Eda Ataseven1, Zuhal Önder Siviş1, Burçak Tatlı Güneş1, Barış Malbora1, Meral Türker1, 
Berna Atabay1

1TCSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Esansiyel trombositemi(ET), genellikle 50 yaş üzeri hastalarda görülen 
myeloproliferatif bir neoplazidir. Çocuklarda ET çok nadir görülmektedir. 
Şu ana kadar literatürde bildirilmiş yaklaşık 100 vaka vardır. Oldukça nadir 
görülüyor olması ve klinik, patolojik ve moleküler özelliklerin erişkinden 
farklı olması nedeni ile çocuklarda ET tanı, izlem ve tedavisinde standart 
yaklaşımlar yoktur. Burada farklı klinik bulgularla başvuran ve esansiyel 
trombositemi tanısı ile izlediğimiz hastalarımızı sunduk.

Olgu 1: 12 yaş, kız hasta gelişme geriliği ve iştahsızlık nedeni ile yapılan 
tetkiklerinde trombositoz (plt: 1600000/mm³) tespit edilmiş. Hastanın 
başvuru sırasında fizik incelemesinde kilo ve boy persentillerinin geri 
olması dışında patolojik bulgusu yoktu. Ailede trombositoz öyküsü yoktu. 
Sekonder trombositoza yönelik tetkikleri normal olarak geldi. Hastanın 
kemik iliği aspirasyonunda megakaryositlerin artmış olduğu, hiperlobule 
çekirdeklerinin olduğu görüldü. JAK2V617F ve BCR-ABL mutasyonları 
negatifti. Hastaya aspirin başlandı ancak izlemde trombosit sayısının 
artmakta olduğu görüldü (2300000/mm³ e kadar)ve 20 mg/kg/gün 
hidroksiüre başlandı. Hasta 2 yıldır hidroksiüre tedavisi ile izlenmektedir, 
plt:450000-550000/mm³ civarındadır ve semptomu yoktur.

Olgu 2: 12 yaş, kız hasta öksürük ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvur-
du. Hasta pulmoner tromboemboli, splenomegali ve trombositoz (plt: 
2100000/mm³) ile yatırıldı. Özgeçmişinden 6 ay öncede trombositozu 
olduğu ancak son döneme kadar şikayeti olmadığı öğrenildi. Ailede 
trombositoz öyküsü yoktu. Hastanın sekonder trombositoza yönelik tet-
kikleri normaldi. Tromboz tetkiklerinde homozigot FV Leiden mutasyonu 
tespit edildi. Kemik iliği aspirasyonunda megakaryositlerde artış saptandı. 
JAK2V617F ve MPL mutasyonu negatifti. Hasta enoksiparin ve 100 mg/
gün aspirin tedavisi ile bir yıldır semptomsuz izlenmektedir.

ET çocuklarda nadir görülmektedir. Bu nedenle izlemde ve tedavide eriş-
kinlerdeki gibi standart yaklaşımlar yoktur. Erişkinden farklı olarak çocuk-
larda kemik iliği morfolojisi normal olabilir, mutasyonlara daha az rastlanır, 
vasküler komplikasyonlar daha nadirdir. Bu nedenle çocuklara yönelik ayrı 
risk sınıflaması ve tedavi yaklaşımları oluşturulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, çocukluk çağı

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-272 Referans Numarası: 553

MYCOPHENOLATE MOFETİL KULLANIMI SIRASINDA 
GÖZLENEN KUŞKULU BİR POSTTRANSPLANT TROMBOTİK 
MİKROANJİYOPATİ OLGUSU
Selami Koçak Toprak1, Eda Büşra Babayiğit1, Sinem Civriz Bozdağ1, Meltem Kurt Yüksel1, 
Pervin Topçuoğlu1, Günhan Gürman1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası görü-
len en önemli komplikasyonlardan birisi olan posttransplant trombotik 
mikroanjiyopatinin (postTx TMA) insidansı %0,5 ile 63,6 arasındadır. Teorik 
olarak oldukça iyi tanımlanmış olmasına karşın klinik pratikte uygulanan 
hazırlık rejiminden, immünsüpressif profilaksiye, viral enfeksiyonlardan 
GVHD’ye kadar pek çok farklı etkenin rolü nedeniyle tablo her zaman dört 
dörtlük olmamaktadır. Biz de nakil pratiğimizden, mycophenolate mofetil 
(MMF) altında gelişen bir TMA olgumuzu paylaşmak istedik.

Olgu: 58 yaşında erkek hasta 2009 yılında başka bir merkezde, mantle 
cell lenfoma tanısı ile 6 kür R-CHOP tedavisi almış ve ardından remisyon-
da izlenmişti. 2012 yılında nüks saptanan hastaya R-FCM protokolü ile 
kurtarma tedavisi uygulanıp tam yanıt elde edilerek 2013 yılında otolog 
hematopoietik kök hücre nakli desteğinde yüksek doz kemoterapi (BEAM 
ile) uygulanmıştı. Remisyonda izlenen hastaya, 2015 yılı sonunda nüks 
olunca BORID kurtarma protokolü ile yanıt elde edildikten sonra 2016 
yılında tam uyumlu kardeşinden allojeneik hematopoietik kök hücre nakli 
yapıldı. Naklinin birinci yılında GVHD ve enfeksiyon ile hospitalize edilen 
ve tedavi uygulanan hasta taburculuğunda azaltılan dozlarda MMF ve 
enfeksiyona karşı profilaktik diğer ilaçları ile poliklinik kontrolünde takip 
edilmekteydi. Ilımlı bir anemi dışında herhangi bir sorun yokken giderek 
ısrarcı ve destek verilmesini gerektiren trombositopenisi gelişti, anemi 
belirginleşti. Biyokimyasal olarak hemoliz belirteçleri saptandı. Periferik 
kan yaymasında yer yer (eritrosit popülasyonunun %4’den fazla) fragman-
te eritrositler, şistositler görüldü. ADAMTS 13 aktivitesi normal bulunan 
hastanın almakta olduğu MMF kesilerek ve fakat diğer profilaktik ilaçları 
(antiviral, antibakteriyel ve antifungal) devam edilerek derhal terapötik 
plazma değişimi işlemine geçildi. 3 haftalık 1/gün aralıksız tedavi ile has-
tanın hemoliz belirteçleri kayboldu, destek gereksinen trombosit sayısı 
toparladı (Başlangıç değeri 10 x109/L ve son değeri 94 x109/L), anemisi 
kısmen düzeldi. Erken dönemde GVHD aktivasyonu ya da enfeksiyon 
görülmedi. Plazmaferezin kesilmesinden bir ay sonra ise hasta cildinde 
yaygın olarak kaşıntı ve yanmanın eşlik ettiği eritematöz döküntü, yaygın 
deskuamasyon ve hiperpigmentasyonla başvurdu. Kütanöz aGVHD tanısı 
ile ilk sıra başlanan metil prednizolon tedavisi ile erken dönemde yanıt 
elde edildi. 

Sonuç ve Tartışma: Her ne kadar MMF’nin TMA ile indüklenen myointimal 
proliferasyona karşı rol oynadığı, ayrıca adezyon molekülleri ile ilişkiye 
girerek başta nötrofiller olmak üzere çeşitli hücrelerin vasküler tıkanıklığa 
yol açmasını engellediği bilinse de bizim vakamızda başlıca suçlu olarak 
bu ilaç durmaktaydı. İlacın kesilmesi, ardından uygulanan plazma değişimi 
ile de klinik ve laboratuvar yanıt elde edilebilmişti. Olgumuzda güncel 
olarak ortaya çıkan gürültülü tablo ile alakalı olarak; GVHD profilaksisi/
tedavisinin uzatılabileceği, terapötik plazma değişiminin uzatılabileceği, 
postTx TMA tanısının gereği olarak terminal kompleman aktivasyon 
yolağını inhibe eden monoklonal antikor kullanımının düşünülebileceği 
tartışılabilir. İnsidansı oldukça yüksek ve tanısı oldukça zor olan bu hastalık 
için geniş hasta sayılı, prospektif çalışmalara gereksinim olduğu aşikardır.
Anahtar Kelimeler: posttransplant trombotik mikroanjiyopati, mycophenolate 
mofetil, terapötik plazma değişimi



194

43
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

1-
4 K

as
ım

 20
17

, A
nt

al
ya

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-275 Referans Numarası: 17

MYELOM SEYRİNDE ASİT OLUŞUMU
Melda Cömert Özkan1, İrem Yıldırım2, Ayşegül Kuşcu Kaçmaz3, İrfan Kuku1, Emin Kaya1, 
Mehmet Ali Erkurt1

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Multipl Myelom (MM) plazma hücre klonunun malign proliferas-
yonu ile karakterize bir plazma hücre diskrazisidir. Asit oluşumu MM’un 
nadir bir komplikasyonudur ve genellikle karaciğerin plazma hücreleri 
ile infiltrasyonu sonucu meydana gelen portal hipertansiyona bağlıdır. 
Asit nadiren peritonun plazma hücre infiltrasyonu sonucu da görülebilir. 
Myelom seyrinde asit oluşumu progresif seyreder ve yüksek doz kemote-
rapiye refrakterdir. Peritoneal infiltrasyona bağlı masif asit ile başvuran bir 
refrakter myelom olgusu sunulmaktadır.

Olgu: Ocak 2012’de Ig G-kappa MM tanısı alan 75 yaşında erkek hasta 8 
kür VMP (Bortezomib, Melphalan, Prednol) tedavisi sonrası ilaçsız takibe 
alındı. Ağustos 2014’de nüks saptanması üzerine Thal-Dex (Thalidomid, 
Deksametazon) tedavisi başlandı. Dört siklus sonrası thalidomid grade 3 
nöropati nedeni ile kesildi. Rev-Dex (Revlimid, Deksametazon) tedavisine 
geçildi ancak hasta düzenli kullanmadı. Kasım 2016’da hasta karında şişlik 
ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayene ve USG’de masif asit 
saptandı. Tanısal parasentez yapıldı. Makroskopik görünümü bulanık 
turuncu renkli idi. Asit sıvısının biyokimyasal analizinde total protein 2.1 
g/dL, albümin 0.7 g/dL, LDH 92 U/L, WBC 200/mm3 ve serum-asit albü-
min gradienti (SAAG) (serum albümin-asit albümin) 1.4 gram bulundu. 
Kültürde üreme saptanmadı. Asit sıvısının sitolojik incelemesinde küçük 
lenfositler, polimorf nüveli lökositler, mezotel hücreleri ve atipik plazma 
hücreleri saptandı. Kemik iliği aspirasyonunda %20 plazma hücresi tespit 
edildi. VCD (Bortezomib, Siklofosfamid, Deksametazon) tedavisi başlandı 
ve hastaya palyatif amaçlı tekrarlayan parasentez yapıldı. Hasta tedavinin 
3. ayında kaybedildi.

Tartışma: Hasta relapsrefrakter myelomun alışılmadık bir klinik şekli ile 
başvurdu ve düşük SAAG ve asit sıvısında atipik plazma hücreleri sap-
tanması nedeni ile MM’un peritoneal infiltrasyonu olarak takibe alındı. 
MM’un kemik dışı tutulum insidansı farklılık göstermektedir (%5-%67). 
Asit myelomun nadir bir komplikasyonudur ve genellikle karaciğerin 
plazma hücre infiltrasyonuna bağlı olarak oluşan portal hipertansiyon ve 
peritonun artmış permabilitesi nedeni ile meydana gelir. Nadiren enfek-
siyöz peritonit veya daha nadir olarak da peritoneal myelom tutulumu 
nedeni ile oluşabilir. Diğer etiyolojik sebepler ise amiloidoz, plazma hüc-
reli sarkom ve tüberküloz peritonitidir. MM’un seyrinde ortaya çıkan asit 
agresiftir ve kemoterapiye dirençlidir. Ortalama sağkalım asit gelişiminden 
sonra ortalama 1.5-2 aydır. Alkilleyici ajan içeren tedavilere ve yüksek doz 
siklofosfamid (750 mg/m2/gün, 4 gün) tedavisine cevap veren vakalar bil-
dirilmiştir. Asit miktarının melfalan ve prednizolon tedavisi ile gerilediğini, 
intraperitoneal tiotepa, nitrojen mustard ve radyoaktif CR32PO4 uygula-
malarından sonuç alınamadığını bildiren yayınlar bulunmaktadır. MM her 
ne kadar kemik iliği hastalığı olsa da abdominal semptomlar ve refrakter 
asit ile başvuran hastalarda MM tutulumu akılda bulundurulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, asit, plazma hücresi

 � Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-276 Referans Numarası: 560

KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ SİTOPENİNİN KRONİK LENFOSİTİK 
LÖSEMİ KLİNİK SEYRİNE ETKİSİ
Müfide Okay1, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu1, Ümit Yavuz Malkan2, Gürsel Güneş2, 
Osman İlhami Özcebe1, Salih Aksu1, Yahya Büyükaşık1, Haluk Demiroğlu1,  
Nilgün Sayınalp1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Bu çalışmanın amacı kemoterapi ilişkili sitopenin KLL seyrine etkisini araş-
tırmaktır. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, hematoloji kliniğimize 
başvuran, çeşitli kemo/immunoterapötik rejimlerle tedavi edilmiş olan 
KLL hastaları alınmıştır. Çalışmada 51 hasta analiz edilmiştir. Kadın/erkek 

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-274 Referans Numarası: 404

DEKSAMETAZON İLE ASCİTES GELİŞEN MULTİPLE 
MYELOMA OLGUSU
Ali Eser1, Leyla Guliyeva2, Güven Çetin1

1Bezmialem Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Bezmialem Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Multipl miyelom(MM) kemik iliğinde tek bir klondan köken alan 
malign plazma hücrelerinin kontrolsüz artışı sonucu gelişen hematolojik 
bir malignitedir. Özellikle son 10 yılda gündeme gelen yeni ajanlar MM 
tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu tedavi protokollerinin 
hemen hepsinde dexametazon önemli bir yer tutar. Biz burada dexameta-
zon kullanımı ile batında ascites gelişen bir olguyu sunduk.

Olgu: Birkaç aydır bel ağrısı şikayeti olan ve beyin cerrahisi polikliniğine 
başvuran hastaya çekilen spinal MR’da sakral ve iliak kemiklerde sinyal 
intensitesinde kayıp saptanmış ve hematolojiye sevkedilmiş. Burada yapı-
lan tetkiklerinde wbc:9600/uL, hb:7.8 gr/dl, plt:104000/uL, kreatinin:2.1 
mg/dl, LDH:471 U/L, total protein:6.9 gr/dL, albümin:4.4 gr/dL, Ca:10.4 
mg/dl, K:5.8 mmol/L, sedim:75 mm/h olarak saptandı. Hastanın immun 
globülin düzeyleri, kappa ve lambda hafif zincir düzeyleri normaldi. 
Protein elektroforez ve serum immunelektroforezde band saptanmadı 
ancak 24 saatlik idrar immün elektroforezinde kappa hafif zincir bandı 
saptandı. Serbest kappa hafif zincir düzeyi 1309 (0,12-32) yüksek sap-
tandı. Kemik iliği biyopsisinde CD138 pozitif, kappa monoklonal plazma 
hücreleriyle diffüz interstisyel plazma hücresi infiltrasyonu görüldü. PET/
BT de iskelet sisteminde en belirginleri sağda supra pubik kemikler, T11 
vertebra, sakrum ve bilateral iliak kemiklerde olmak üzere yaygın litik 
lezyonlar tesbit edildi. Multiple myeloma tanısı konulan hastaya,otolog 
kök hücre nakli adayı olması nedeniyle, kemoterapi sonrası otolog kök 
hücre nakli (OKHN) planlandı. VAD kemoterapisi başlandı. Tedavi sırasında 
hastada batında yaygın ascites gelişti. Ön planda ALP ve GGT de olmak 
üzere tüm karaciğer enzimlerinde yükselme oldu. Bilirübinleri normaldi. 
Ascites sıvısından yapılan örneklemede transuda niteliğinde olduğu 
görüldü. Karaciğer biyopsisi non spesifikti. İlaç ilişkili intrahepatik kolestaz 
düşünüldü. Hastanın takiplerinde tedaviye ara verildiği günlerde has-
tanın karındaki şişliğin rahatladığı ancak deksametazon aldığı günlerde 
şişliğin arttığı görüldü. Bunun üzerine tadaviye ara verildi ve batındaki 
asitin tamamen kaybolduğu görüldü. OKHN adayı olan MM hastalarındaki 
bütün kemoterapi protokollerinde deksametazon değişmez bir ilaçtır. 
Ancak hastamızda deksametazon ile yaygın ascites gelişmesi nedeniyle 
hastaya bortezomib+siklofosfamid tedavisi planlandı. Dört kür tedavi 
sonunda yapılan değerlendirmede başlangıçta idrar immünfikasayonda 
pozitif olan kappa hafif zincir negatifleşti. Serbest kappa hafif zincir düzeyi 
normalleşti. Kontrol kemik iliği biyopsisinde plazma hücre oranı %2 sap-
tandı ve kontrol PET’de litik lezyonlardaki FDG tutulumunda kısmi gerile-
me saptandı. Hastanın başlangışta 2.1 mg/dl olan kreatin değeri 1.5 mg/
dl, 7.8 gr/dl olan hb değeri 10.5 gr/dl, 10.5 mg/dl olan Ca değeri 8.5 mg/dl 
oldu. Bu değerlerle VGPR olarak değerlendirildi ve Otolog kök hücre nakli 
uygulandı. Hasta halen tam remisyonda izlenmektedir.

Sonuç: Literatürleri taradığımızda daha önce dexametazon ile ascites 
gelişen bir olguya rastlayamadık. Ascites gelişmesinin olası sebebi olarak 
hipersensitivite veya dexametazon ilişkili sodyum tutulumu ve buna bağlı 
olarak sıvı tutulumunun artması olduğunu düşündük. Deksametazon MM 
tedavisinde vaz geçilmez ilaçlardan biridir ancak deksametazona karşı 
aşırı duyarlılığı olan hastalarda siklofosfamid+bortezomib alternatif olarak 
kullanılabir. 
Anahtar Kelimeler: Multiple myeloma, deksametazon, ascites
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1 mg / kg / gün dozundan başlandı. Hastanın takiplerinde periferik yay-
masında FRAGMENTE ERİTROSİT görüldü ve hasta TTP tanısı ile plazma-
fereze alındı. ADAMTS- 13 aktivitesi:15.42% (referans aralığı:40.00-130.00).
Steroid ve plazmaferez tedavisine refrakter olan hastaya rituksimab 
tedavisi başlandı. Rituksimab tedavisi ile yanıt alınan hastanın hematoloji 
polikliniğinden takip ve tedavisine devam edilmektedir.

Tartışma: TTP, MAHA ve trombositopeni ile karakterizedir. MAHA en 
önemli bulgusu olmakla birlikte hastamızda olduğu gibi her hastada 
görülmeyebilir. Klinik olarak nörolojik semptomları ve böbrek yetmezliği 
olamayan hastalarda ITP ile ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. 
Özellikle hastamızda da olan LDH değerlerindeki yükseklikler bu açıdan 
gözardı edilmemeli bu hastalar TTP açısından yakın takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Trombotik Trombositopenik Purpura, Fragmente Eritrosit, 
Mikroanjıopatik Hemolitik Anemi

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-278 Referans Numarası: 307

AKUT MYELOİD LÖSEMİ SEYRİNDE GELİŞEN SEPTİK  
ARTRİT OLGU SUNUMU
Merve Kuday1, Mehmet Baysal2, Elif Gülsüm Ümit2, Hakkı Onur Kırkızlar2,  
Ahmet Muzaffer Demir2

1Trakya Universiteis Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Trakya Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Akut Miyeloid Lösemi (AML) ileri erişkin yaş grubunda en sık görülen 
lösemi tipidir. Remsiyon indüksiyon, konsolidasyon ve kurtarma tedavileri 
sırasında febril nötropeni atakları ile sekonder enfeksiyonlar sık görülebil-
mektedir. Septik artrit nadiren de olsa karşımıza çıkabilecek bir komplikas-
yondur. Biz de ilk basamak tedaviye dirençli relaps akut myeloid lösemi 
hastasında meydana gelen septik artrit vakasını sunmayı amaçladık.

Olgu: 2016 yılında AML teşhisi konan 79 yaşındaki erkek hasta tarafı-
mıza halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde 
solukluk dışında herhangi bir özellik olmayan hastanın laboratuvar tet-
kiklerinde Hgb 7.7gr/dl, MCV 86 f/L, lökosit sayısı 35.000 mm3, trombosit 
sayısı 19.000 mm 3 olarak saptandı. Çevresel kan yayma incelemesinde 
lökositlerin büyük çoğunluğunun ince kromatinli atipik hücreler olduğu 
gözlendi. Çevresel kandan yapılan akım sitometri incelemesinde bu hüc-
relerin CD 33, CD 13, MPO ve HLA-DR ile pozitiflik gösterdiği saptandı. 
2016 yılının Nisan ayında AML teşhisi konulan ve hipometilleyici ajan ile 
birinci basamak tedavi uygulanan hastanın remisyonda olduğu ve takip 
edildiği öğrenildi. Tarafımızca relaps olarak değerlendirilen hastaya lökosit 
sayısını azaltmak amacıyla Sitozin Arabizonid 100 mg subkutan başlandı. 
Tedavinin 14. gününde ateşi 38.2 0C olarak ölçüldü, febril nötropeni proto-
kolü gereği Piperisalin Tazobaktam başlandı. Yapılan incelemelerde febril 
nötropeniyi açıklayacak herhangi bir enfeksiyon odağına rastlanmadı. 
Tedavinin 17. günüde sol diz ekleminde hassasiyet, ısı artışı, sıvı birikimi 
ve eklem hareketlerinde kısıtlılık saptanması üzerine septik artrit ön 
tanısıyla eklem aralığından aspirasyon yapıldı. Alınan örnekte çok sayıda 
lökosit izlenmekle birlikte gram negatif çomak görüldü. Aspirat sıvısının 
kültüründe Pseudomonas aeruginosa üremesi olan hastanın antibiyotera-
pisi antibiyogramına göre Meropenem ile değiştiridi. Cerrahi drenaj kararı 
verilen ve toplamda 4 kez drenaj yapılan hastanın ateş yanıtı alındı, diz 
eklemindeki ısı artışı ve şişliğin kaybolduğu görüldü. Klinik ve laboratuvar 
yanıt alınan hastanın antibiyoterapisi 4 haftaya uzatılarak sonlandırıldı.

Tartışma: Akut lösemilerde artritin bakteriyel enfeksiyona mı, tümöral 
infiltrasyona mı bağlı olduğu sıkça karışır. Bizim vakamızda aspirat eklem 
kültüründe Pseudomonas aueruginosa üremesi olması tedaviye hızlı ve 
etkin bir şekilde başlamamızı sağladı. AML seyrinde gelişen septik artrit 
vakaları nadiren de olsa bildirilmiş olmakla birlikte bu vakaların büyük bir 
çoğunluğunda fungal enfeksiyonlar karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalarda 
azalmış inflamatuar yanıta bağlı olarak enfeksiyonların klasik bulguları 
görülmeyebilir, ateş enfeksiyonların sıklıkla ilk ve tek göstergesidir. Bu 
nedenle hastalarda ateşin varlığı tıbbi acil olarak kabul edilmektedir. 
Günümüzde immünsuprese hastalarda ateşin, aksi ispat edilinceye kadar 
enfeksiyon kaynaklı olduğu kabul edilip ampirik geniş spektrumlu antibi-
yotik tedavisine hemen başlanılması standart yaklaşımdır. Pseudomonas 
aeurginosa özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı 
bir bakteri olarak karşımıza çıkmakta olup artrit, osteomyelit gibi kemik 
eklem enfeksiyonları yapabilmektedir. Özellikle nötropenik hastalarda 

hasta sayısı 16/35 ve hastaların median yaşları 60 (41-84) olarak bulun-
muştur. Hastalara verilen rejimlerin fludarabine, siklofosfamid, rituximab 
(FCR), fludarabin bazlı kemoterapiler, klorambusil veya siklofosfamid, 
doksorubicin, vincristine ve prednisone (CHOP) olduğu görülmüştür. 
Kemoterapinin ilk küründe sitopeni geliştiği görülmüştür. İstatistiksel 
analiz için Statistical Package for the Social Sciences v17.0 (SPSS Inc., 
Chicago, Ill., USA) programı kullanılmıştır.Bütün tedavi rejimi kollarında, 
tedavinin başlangıcından nadir zamanına kadar geçen süre, 128±23.4 
ve 307±52.8 gün non-responders (CR+PR) vs responders (PD) (p:0.003). 
Bütün tedavi rejimi kollarında, en düşük hemoglobin düzeyi 8.1±1.5 ve 
10.8±1.7 gr/dl, yanıtsızlar vs yanıt verenler (p<0.001). KLL hastalarında, 
eğer tolere edilebilirse uygun sayıda verilen kemoterapiler ile en iyi yanıt 
elde edilmektedir. Kemoterapi-ilişkili derin anemi KLL’de daha kötü yanıt 
ile ilgili olabilmektedir. Sonuç olarak, KLL hastalarında kemo/immunote-
rapi rejimleri, hasta tolere edebildiği ölçüde tam dozunda ve zamanında 
verilmelidir. Düşük hemoglobin değerlerine sahip hastalarda tedavi modi-
fikasyonu gerekli olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kronik lenfositik lösemi, sitopeni

 � Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
P-277 Referans Numarası: 261

BAŞVURU ANINDA FRAGMENTE ERİTROSİT GÖRMEMEK 
TTP TANISINI EKARTE ETTİRİR Mİ?: VAKA SUNUMU
Nagihan Akkaş1, Asu Fergün Yılmaz1, Hatice Demet Kiper1, Füsun Gediz2,  
Kadriye Bahriye Bayman Payzin1

1Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematolojı Birimi, İzmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematolojı Birimi, İzmir

Giriş: Trombotik trombositopenikpurpura (TTP), mikroanjiopatik hemo-
litik anemi (MAHA) ve trombositopeni ile karakterize çoklu organ tutu-
lumu ile seyreden akut bir sendromdur. Hastalığın klasik pentadı; MAHA, 
trombositopeni, nörolojik bozukluklar, böbrek yetmezliği ve ateştir. MAHA 
bulguları tanıyı destekleyici en önemli bulgulardır ve immün olmayan 
hemoliz ve periferik yaymada fragmente eritrositler ile karakterizedir. 
Laboratuvar değerlerinde MAHA’yi destekleyecek şekilde, serum indirekt 
bilirubin, LDH düzeylerinde artma ve negatif direkt coombs testi görülür. 
Trombositopeni vakaların hemen hepsine eşlik etmektedir ve 25x109/l 
(5-120 x09/l) düzeylerindedir.

Biz vakamızda 3 kez TTP atağı ile gelen ve ilk laboratuvar bulgusunun 
trombositopeni olduğu bir kadın hastayı sunmak istiyoruz.

Olgu: 1. atak: 30 Yaşında kadın hasta 2009 yılında ayakta morluk şikayeti 
ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde hemoglobin (hbg): 11.2 gr/dl, trom-
bosit (plt): 7200 K/uL saptandı. Biyokimya değerlerinde LDH yüksekliği 
dikkat çekmekteydi.Periferik yaymada nadir (<%1) fragmente eritrosit 
izlendi. Hasta TTP ve İdiyopatik Trombositopeni ön tanıları ile takibe alındı. 
Taze donmuş plazma infüzyonu ve metilprednizolon tedavisi başlandı. 
Takiplerinde periferik yaymada fragmente eritrositlerde artış görülmesi 
üzerine hasta TTP tanısı ile plazmaferez tedavisine alındı. Tedavi altında 
yanıt alınan hastanın plt değerleri normal sınırlara yükseldi. LDH değerleri 
geriledi ve hasta poliklinik kontrollerine gelmek üzere taburcu edildi.

2. atak: Yaklaşık 6 yıl takipsiz kalan hasta spontan ekimoz ve peteşi 
ile acil servise başvurdu. MAHA ve trombositopeni saptanan hastanın 
periferik yaymasında %5-6 FRAGMENTE ERİTROSİT mevcutttu. Hastaya 
plazmaferez ve metilprednizon tedavisi başlandı. Tedavi altında trombosit 
değerlerinde yükselme olamayan hastanın genel durumu bozuldu, bilinç 
değişikliği gelişti. Hasta refrakter olarak kabul edilerek rituksimab 375 mg/
m2/gün haftada bir olmak üzere 4 hafta süre ile uygulandı. Rituksimab 
tedavisinin 2.haftasından sonra yanıt alınan hasta poliklinikten takip edil-
mek üzere taburcu edildi.

3. atak: Şubat 2017 de mide ağrısı nedeni ile yapılan tetkiklerinde plt 
5000 K/uL saptandı. Hastanın biyokimya değerleri LDH yüksekliği dışında 
olağandı. TTP ile ilişkilendirilebilecek belirti veya bulgusu yoktu. Periferik 
yaymada FRAGMENTE ERİTROSİT’E rastlanmadı. Hastanın daha önceki TTP 
atakları göz önünde tutularak, hasta yatırılarak takibe alındı. Hasta günlük 
periferik yayma ve labaratuar değerleri ile takip edildi ve metilprednizolon 
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T ve NK hücre işlev kusuru, işlevsel immunoglobulin yapım kusuru ile 
gelişen immun paralizi MM’da genellikle kapsüllü mikroorganizmalarla 
enfeksiyonlara yol açar. Ancak giderek ardışık kemik iliği rezervini tüketen 
medikal tedaviler ile MM tedavi seyrinde artık fırsatçı enfeksiyonlar da 
komplikasyon olarak rastlanır hale gelmiştir. Burada çift OKHN olmuş 5. 
basamak tedavi seyrinde fırsatçı enfeksiyonlarla komplike olan bir MM 
olgusu sunuldu.

Olgu: 48 yaşında erkek IgG, kapa tipi, RIPSS: Evre III, MM tanısı ile değerlen-
dirildi. Karyogram normaldi, FISH incelemeleri yapılmamıştı. Transaminaz 
(ALT/AST: 93/141 U/L) ve kolestaz (ALP/GGT: 130/148 U/L) nedeniyle yapı-
lan karaciğer histolojik değerlendirmesinde makroveziküler steatoz (%10), 
hafif portal enflamasyon, portal fibrozis saptanmış. Remisyon indük-
siyonunda bortezomid+deksametazon kullanılan hastada 6 kür sonra 
neredeyse tam yanıtlı halde OKHN yapılıp tam yanıt elde edilmişti. Nakil 
sonrası 15. ayda1. nüks gözlenen hastaya lenalidomid+deksametazon 3 
kür verilmesini takiben 2. OKHN uygulandı. 8 ay sonra 2. nüks gözlenen 
hastada daratumumab+bortezomib+deksametazon 5 kür ile tam yanıtı 
takiben 6. ayda yaygın kemik tutulumu ve ağır CRAB bulguları ile 3. nüks 
gözlendi. Karfilzomib+siklofosfamid+deksametazon verilen hastada sta-
bil hastalık hali şeklinde yanıt elde edilmiş. 5 kür sonrası ağır bakteriyel 
pnömoni nedeniyle tedaviye ara verilen hastada progresyon gözlenmesi 
üzerine ponabinostat+bortezomib+deksametazon*2. kürün bitiminde 
>%50 yanıt elde edilmiş. Bu tedavi altında halsizlik, bulantı ve odinofaji 
tanımlayan hastaya gastroskopi yapıldı. Özofagus lümeninde yıkanmakla 
kalkmayan beyaz eksudasyonlar görüldü ve endoskopik olarak candida 
özofajiti (Resim 1a,b) tanısı konuldu. Flukonazol tedavisi başlandı. Tedavi 
seyrinde yüksek ateş gelişen hastada fizik muayenede yönlendirici patolo-
jik bulgu saptanmadı. Nötropenik olmayan hastada CRP 12 kat yükselmiş-
ti. Geçirilmiş pnömoni öyküsü dikkate alınarak moksifloksasin+piperasilin 
tazobaktam başlandı. Ateşi antibakteriyel tedavinin 72. saatinde kontrol 
altına alınamayan hastanın özofagus histolojik değerlendirilmesi CMV 
pozitif sonuçlandı (Resim 2).

Sonuç: Tedaviye dirençli/nüks MM hastalarında çok sayıda ilaç tedavi 
seçeneğindeki söz konusudur. Yeni ilaçlardan lenalidomid ve pomali-
domid, panobinostat miyelosupresyona yol açan seçenekler grubunda 
yer almaktadır. Giderek artan tedavi sayısı ve kullanılan ilaç tipi yanı sıra 
hastalığın ilerleyici biyolojisi de immun yetersizliğe yol açmaktadır. Fırsatçı 
enfeksiyonlardan CMV, MM seyrinde sık rastlanılan bir etken değildir. 
Ancak akılda tutulmalı, şüphe halinde araştırılmalıdır. Anti MM ilaç seçimi 
daha önce kullanılan ilaçlara yanıt, nüks zamanlaması, nüksün klinik seyir 
tipi yanı sıra ilaç toksisitesi ve antimikrobiyal koruma gerekliliği dikkate 
alınarak yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Multiple Myelom, yeni tedaviler, fırsatçı enfeksiyonlar

Pseudomonas aeruginosa gibi dirençli bir bakteriye karşı dikkatli olunması 
gerektiğini akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut Myeloid Lösemi, Septik Artrit

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-279 Referans Numarası: 171

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NAVİKULAR KEMİK 
TUTULUMU İLE SEYREDEN MULTİPL MİYELOM OLGUSU
Esra Yıldızhan1, Leylagül Kaynar1, Nicolette Tiren1, Özlem Canöz2, Bülent Eser1

1Erciyes Üniversitesi, Hematoloji Bölümü, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Kayseri

Giriş: Litik kemik lezyonları ile seyretmesi multipl miyelomun önemli bir 
özelliğidir ancak küçük kemiklerin özellikle de el ve ayak kemiklerinin 
tutulumu oldukça nadirdir. Olgumuzda miyelom tanısı aldıktan ve allo-
jenik kök hücre nakli yapıldıktan 4 yıl sonra navicular kemik ve birinci 
falanksda tutulum ile nüks eden bir hasta sunulmuştur.

Olgu: 40 yaşında erkek hasta 2008 yılında IgG/kappa tipi multipl miyelom 
tanısı aldı. Başlangıçta vertebralarda çok sayıda litik lezyonları mevcut 
olan hastaya iki sıra kemoterapi verildikten ve tam yanıt alındıktan sonra 
2009 yılında önce otolog, arkasından allojenik kök hücre nakli yapıldı. 4 
yıllık remisyon sonrasında sol ayak navikular kemik biyopsisi ile plazmosi-
tom tespit edildi. Laboratuar tetkikleri rezidüel hastalık ile uyumlu bulun-
du ve lokal radyoterapi yanında lenalidomide tedavisi verildi. Bir yıl sonra 
diğer ayak birinci falanksda yeni gelişen plazmositom tespit edildi ve 
tekrak lokal radyoterapi verildi. Bu ekstramedullar nüksler sırasında kemik 
iliğinde plazma hücre artışı ve monoklonalitesi gözlenmedi. Lenalidomide 
tedavisi 26 kür tamamlandıktan sonra serum ve idrar immune fiksasyonu 
ve serbest hafif zincir oranı normal bulunan ve remisyonda olarak değer-
lendirilen hastanın tedavisi kesildi. Hastalığın dokuzuncu yılında destek 
tedavi ile remisyonda takip edilmektedir.

Miyelom halen kür sağlanamayan bir hastalık olarak bilinse de tıp alanın-
daki gelişmelerle hastaların %30 u 10 yılın üzerinde yaşayabilmekte ve 
hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi daha önemli hale gelmektedir. 
Miyelom hastalarının evreye göre değişmekle birlikte %60-90’ında kemik 
hastalığı görülmekte ve hastaları doktora getiren şikayetlerin başında 
kemik ağrıları gelmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda kafatası, pel-
vis, vertebralar ve uzun kemiklerde görülen tipik litik kemik lezyonlarının 
tespit ve takibinde konvansiyonel radyolojik görüntüleme -kolay ucuz ve 
ulaşılabilir olma avantajı ile- MRI ve PET-CT başarılı bir şekilde kullanıl-
maktadır. Buna rağmen nadir olarak tutulan el ve ayak lezyonları dikkat 
edilmediği taktirde ileri yöntemlerle bile kolayca atlanabilir.

Sonuç: Sunduğumuz olgu miyelomda uzayan survi ile birlikte daha sık 
karşılaşır olduğumuz küçük kemik tutulumlarına dikkat çekmesi açısından 
kayda değerdir.
Anahtar Kelimeler: multipl miyelom, navikular kemik, allojenik kök hücre nakli

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-280 Referans Numarası: 232

MULTİPL MİYELOMDA YENİ TEDAVİLER, ÇOĞUL TEDAVİ 
BASAMAK SAYILARI, UZAYAN SAĞ KALIM VE FIRSATÇI 
ENFEKSİYONLAR: OLGU SUNUMU
Zülal İstemihan1, Melin Aydan Ahmed1, Simge Erdem2, Sıdıka Gülkan Özkan2,  
İpek Yönal Hindilerden2, Mine Güllüoğlu3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Multiple myelom (MM) güncel tedavisi, tümör yükünü en aza indi-
ren remisyon indüksiyonu amaçlı kombinasyon tedavi kürlerini izleyerek 
yanıt elde edilmesi halinde, yüksek doz melfalan ile otolog kök hücre 
nakli (OKHN) şeklinde konsolidasyondur. İlk basamak tedavi tipinin yeterli 
olmadığı hastalarda ikinci basamak tedavi, OKHN sonrası idame, nüks aşa-
masında yeni tedavi kürleri MM izleminin güncel seyri olarak yansıtılabilir.
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değerlendirilen hastaya anti-ödem tedavi ile VTD-PACE kemoterapisi 
başlandı. Klinik takiplerinde bilinç bozukluğu olan ve GKS:5 olan hasta 
entübe edilerek Dahiliye Yoğun Bakım ünitemize alındı ancak tedavinin 
23. gününde exitus oldu.

Tartışma: Multiple Myeloma pek çok organ sistemini tutan ve farklı klinik 
tablolarla karşımıza çıkan bir plazma hücre malignitesidir. Hastalığın klinik 
seyrinde terminal agresif faz sırasında ekstramedüller tutulum daha sık 
gözlenir. Multiple Myeloma’da metabolik değişikliklere bağlı nörolojik 
semptomlar sıklıkla karşımıza çıksa da daha nadir görülen santral sinir 
sistemi tutulumu da akla getirilmesi gereken bir durumdur. SSS tutulumu 
için risk faktörleri arasında yüksek tümör yükü, plazmoblastik morfoloji, 
sitogenetik anormallikler, CD 56 yokluğu, dolaşımda plazma hücre varlığı 
veya plazma hücreli lösemi ile yüksek LDH düzeyi sayılabilir. Ig A, Ig D ve 
biklonal MM alt tiplerinde SSS tutulumu sırasıyla %27, %2 ve %1 oranla-
rında gözlenmiştir. Vakamızda MM alt grubu Ig G tipi olup sitogenetik bir 
anomali saptanmamıştır ve CD56 sunumu normaldir.Santral sinir sistemi 
tutulumunun teşhisinde klinik ile birlikte radyolojik görüntüleme ve 
lomber ponksiyon ile BOS örneklemesi önemli yer tutmaktadır. Tutulum 
leptomeningeal tutulumdan, net sınırlı kitle lezyona kadar geniş bir yel-
pazede gözlendiğinden radyoloji tek başına yanlış pozitif ve yanlış negatif 
sonuçlar verebilir. Beyin omurilik sıvısı örneklemesinde monoklonal plaz-
ma hücresi varlığı son derece değerlidir yine de parankimal invazyon ve 
duraya sınırlı tutulumlarda BOS da özellik saptanmayabilir. SSS tutulumlu 
MM da tedavi halen yetersiz kalmaktadır.Tedavi seçenekleri arasında 
sistemik kemoterapi, radyoterapi ve intratekal tedaviler bulunmaktadır. 
Sistemik tedavi belirgin sağ kalım avantajı sağlar. Özellikle pomalidomide 
tedavisi altında BOS’daki plasma hücrelerinin kaybolduğu gösterilmiştir.
Radyoterapinin ise lokalize lezyonlarda düşük dozlarda etkin bir tedavi 
olabileceği belirtilmektedir.Intratekal tedavi daha çok sistemik tedavilerle 
kombine edildiğinden tek başına etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunma-
maktadır.Multiple Myelomanın nadir görülen ve kötü gidişli bir klinik 
manifestasyonu olan SSS tutulumuyla ilgili olarak daha çok çalışmaya 
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, santral sinir sistemi

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-281 Referans Numarası: 580

MULTİPLE MYELOMADA SANTRAL  
SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU
Ahmet Mert Yanık1, Fatma Geçgel2, Toluy Özgümüş2, Aslıhan Sezgin2, Yıldız İpek2,  
Tayfun Elibol2, Tayfur Toptaş2, Işık Atagündüz2, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İçhastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Multiple Myelom(MM) kemik iliğinde plazma hücrelerinin monok-
lonal artışı, plazma ve idrarda paraprotein varlığı ile karakterize bir malig-
nitedir. MM’da hiperviskozite,hiperkalsemi, meduller bası, paraprotein 
ilişkili nöropati gibi nedenlerden ötürü nörolojik semptomlar sık gözlense 
de santral sinir sistemi(SSS) tutulumu nadir görülen bir komplikasyondur 
ve hastaların %1’inden azında görülür. Bu hastalarda sağ kalım 6 aydan 
daha kısadır. Bu olgu sunumunda takibinde santral sinir sistemi tutulumu 
gelişen refrakter bir multiple myeloma vakası bildirilmiştir.

Olgu: 42 yaşında erkek hasta Ekim 2012 tarihinde standart sitogenetik 
riskli IgG Kappa monoklonal MM tanısı aldı. Otolog kemik iliği nakli son-
rası 17 ay tam remisyonda izlenen hastaya progresif hastalık nedeni ile 
4 kür VCD tedavisi verildi. Takibinde tekrarlayan plazmasitomlar nedeni 
ile lenalidomid deksametazon tedavisi başlandı. Tedavinin 10.ayında baş 
ağrısı, çift görme yakınmaları nedeniyle hasta değerlendirildi ve grade 2 
papilödemi tespit edildi. Beyin MR incelemesinde kafatasında multiple 
litik kemik lezyonları, sağ oksipital gyrusta hipointens lezyon, sol frontal 
gyrusta hipointens lezyon, sağ frontal lobda anterior medial kesimde 
16x13 mm boyutlu BOS ile benzer sinyal intensitesinde kistik lezyon 
görüldü. Tüm spinal MR incelemesinde D4 vertabra korpusunda heterojen 
hiperintens lezyon gözlendi. Lomber ponksiyon yapılan hastanın açılış 
basıncı 210 cm H 2 O, BOS sitolojik incelemesinde plazmasitoid morfo-
lojide hücreler izlendi(şekil-1,2). Multipl myelom SSS tutulumu olarak 
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belirtisi pozitifti. Ateş, dizüri, genital akıntı tanımlamadı. Eklem sıvısı ponk-
siyonunda lökosit:178.000/mikrol, hemogramda nötrofilik lökositoz (löko-
sit:15.200/mikrol), CRP:14 mg/dl bulundu. Ortopedi kliniğinde septik artrit 
düşünülerek ampirik antibiyotik başlandı. Venöz doppler USG ve MRG, sağ 
popliteal fossada izlenen sıvı koleksiyonun Baker kisti rüptürüne sekonder 
geliştiği düşündürdü. Eklem sıvısında gram negatif ya da pozitif bakteriyel 
üreme olmad. Asidorezistan bakteri, PCR ve kültürde m. tuberculosissap-
tanmadı. Septik artrit tanısı dışlandı. DMAH durduruldu. Dize uygulanan 
destek tedavisiyle şişlik ve ağrı geriledi.

Tartışma ve sonuç: Özellikle immunsupresif tedavi altındaki ikinci olgu-
muzda septik artrit araştırıldı. İlk olgumuzun MM ve gut tanılarından han-
gisinin kist rüptüründe rolü olduğu kesinlik kazanmadı. MM hastalarında 
monoartrite benzer akut gelişen klinik tablo ayırıcı tanıda spesifik veya 
non-spesifik enfeksiyon, kristal artriti, DVT, lokalize ekstrameduller tutu-
lum gibi yönetimi görece zor nedenlerin yanında yönetilebilir Baker kisiti 
rüptürünün de yer aldığını düşündürdü. 
Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, Baker kisti rüptürü, septik artrit, derin ven 
trombozu

 � Erişkin Akut Lösemiler

P-284 Referans Numarası: 329

PH POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LENFOMA OLGUSU
Tuğba Çetintepe1, Emine Durak1, Berkant Usoğlu2, Celal Acar1, Şerife Solmaz Medeni1, 
Oktay Bilgir1

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği,izmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,izmir

Giriş: Akut lenfoblastik lösemili erişkinlerin %20si, yaşlıların da %50si 
t(9;22) kromozom translokasyonunu eksprese eder. Phledelphia (Ph) kro-
mozomu, 9 ile 22. kromozom arasında oluşan resiprokal translokasyonu 
t(9;22)(q34;q11) tanımlar. ALL’de saptanılan en sık kromozomal anomali-
dir. Oluşan bcr-abl füzyon geni 210 kd (8.5 kb ağırlığında mRNA’sı bulunur) 
veya 190 kd ağırlığında protein (7.5 kb mRNA) oluşumundan sorumludur. 
Phledelphia kromozomu pozitif hastaların %70 de p190, %20 de p210 
pozitifliği mevcutken, %3 hastada p190 ve p210 birlikteliği mevcuttur.

Olgu: 61 Yaşında bayan hasta boyunda ele gelen yumuşak kıvamlı len-
fadenopati, kilo kaybı ve ateş yüksekliği nedeniyle başvurdu. Başvuru 
hemogramında WBC:163000 mm3, Hb:10,3 gr/dl Plt:117000 tespit edidi. 
Periferik yaymasında atipik mononükleer hücreler gözlenen hastaya 
kemik iliği aspirasyon biyopsi ve flowsitometri sonucunda Akut lenfoblas-
tik lösemi tanısı konuldu. Hastanın bakılan bcr-abl p(190) normalize kopya 
sayısı (NCN): 2,71 iken bcr-abl p(210) international scale (IS):45,32 olarak 
değerlendirildi. Hastaya yaşı ve performans durumu da göz önüne alına-
rak HYPER-CVAD kemoterapisi ve Phledelphia kromozomu pozitif tespit 
edilen hastaya ımatınıb 1x600 mg/ gün başlandı. Yüksek risk grubunda 
olan hastaya intratekal 12 mg methotrexat santral sinir sistemi profilaksisi 

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-282 Referans Numarası: 608

POSTTRANSPLANT İZOLE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ  
RELAPSI OLAN HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ’LU 
OLGUNUN İZLEMİ
Hamiyet Hekimci Özdemir1, Deniz Yılmaz Karapınar1, Akkız Şahin Yaşar1, Kaan Kavaklı1, 
Can Balkan1, Serap Aksoylar2, Savaş Kansoy2, Yeşim Aydınok1

1Ege Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Kliniği 
2Ege Üniversitesi, Çocuk Kıt Ünitesi

Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), sitotoksik T lenfosit veya NK hücre 
disfonksiyonu ve non-malign histiosit, makrofaj proliferasyonu ile karak-
terize sistemik hiperinflamasyonun görüldüğü immun sistem bozukluğu-
dur. HLH’de santral sinir sistemi tutulumu ailesel (FHLH) formlarda daha sık 
olup prognozu olumsuzdur.

Bu çalışmada, 2013-2017 yılları arasında izlenen, hematopoetik kök hücre 
transplantı sonrası, izole SSS relapsı olan HLH tanılı bir olgu sunulmaktadır.

Altı yaşında, FHLH (homozigot STX11), SSS tutulumu saptanan hastaya ek 
intratekal tedavilerle birlikte HLH 2004 tedavi protokolu başlandı. İlk 8 haf-
talık değerlendirmede remisyon sağlandığı görüldü. Kırk haftalık tedavi 
sonrası HLA uyumu 9/10, akraba dışı donörden, RIC rejimi verilerek kemik 
iliği nakli uygulandı. Posttransplant +30.günde donor kimerizmi %100 
olarak bulundu. Dördüncü ayda GİS ve cilt tutulumu olan evre II GVHD 
nedeniyle tacrolimus ve fotoferez tedavisi verildi. Post transplant 18.ayda 
ensefalopati ve status epilepticus tablosu gelişti. Enfeksiyöz, trombositk 
ve toksik etiyoloji saptanamadı. HLH reaktivasyon kriterleri negatif, donor 
kimerizmi %100 olarak bulundu, kemik iliğinde hemafagositoz görül-
medi. Kraniyal MRG’da primer hastalık tutulumu lehine bulgu olan, BOS 
pleositozu ve protein yüksekliği olan olguda izole SSS relapsı düşünülerek 
sistemik dexametazon (10 mg/m2/gün) ve intratekal metotreksat tedavisi 
başlandı. ilk 2 hafta içinde tam klinik yanıt sağlandı. Sistemik dexame-
tazon tedavisi kademeli olarak azaltılarak 9 ayda kesildi. Toplam 13 doz 
intatekal tedavi verilerek kesildi. Tedavi sonu değerlendirmede nörolojik 
bakısı olağan, BOS değerlendirmesi olağan sınırlarda
Anahtar Kelimeler: Hemofagositik lenfohistiyositoz,SSS relaps, kemik iliği 
transplantasyonu

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-283 Referans Numarası: 548

SEPTİK ARTRİT YA DA DVT DÜŞÜNÜLEN İKİ  
MİYELOM OLGUSUNDA SÜRPRİZ TANI: SPONTAN BAKER 
KİSTİ RÜPTÜRÜ
Asu Fergün Yılmaz1, Nagihan Akkaş2, Bahriye Payzın1, Demet Kiper1, Sevinç Çağlar2, 
Hasan Kocaay2, Muhittin Şener3

1İkçü Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi 
2İkçü Atatürk Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 
3İkçü Atatürk Eğitim Hastanesi Ortopedik Cerrahi Kliniği

Amaç: Baker kisti (popliteal kist) diz eklemindeki artrit veya kıkırdak yır-
tılması sonucu oluşur. Sık görülen komplikasyonu kistin rüptüre olması 
veya baldıra diseksiyonudur (yalancı trombofilebit). Enflamatuvar artriti 
veya derin ven trombozunu taklit edebilir. Baker kisti rüptürü gelişen iki 
miyelom olgusunu sunuyoruz.

Olgu-1: Dört ay önce IGG lambda MM tanısı alan 62 yaşındaki erkek hasta, 
gut nedeniyle kolşisin almaktaydı. Hastanın tetkik aşamasında sol dizinde 
şiddetli ağrı ve şişlik gelişti. Fizik bakısında sol baldırda hassasiyet ve ağrısı, 
ve pozitif Homan bulgusu vardı. DVT kuşkusuyla DMAH başlandı. Direkt 
kemik grafisi normaldi. Alt ekstremite venöz doppler USG’de sol bacak 
gastriknemius kası medial başı komşuluğunda 80x13 mm boyutlarında 
koleksiyon ile Baker kisit rüptürü saptandı. DMAH uygulaması duduruldu. 
Ortopedi polikliniğinde görülerek sol alt ekstremiteye destek tedavisi 
uygulandı. Hastanın yakınması geriledi, kist sıvısı rezorbe oldu. Birkaç 
hafta sonra başlanan VCD kemoterapisi devam etmektedir.

Olgu-2: IGG lamda MM tanısıyla OKİT yapılan 71 yaşındaki erkek hasta 
birden çok nüks nedeniyle lenalidomid ve karfilzomid tedavisi aldı. Üç 
ay önce travma olmaksızın şiddetli sağ diz ağrısıyla acil servise başvurdu. 
Dizde kızarıklık, ısı artışı yoktu. Suprapataller bölgede şişlik izlendi. Homan 
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 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-286 Referans Numarası: 267

DEV PLAZMASİTOM İLE PREZENTE OLAN MULTİPLE 
MYELOM: VAKA TAKDİMİ
Derya Selim Batur1, Yudum Yaprak Usda Konak2, Nergiz Erkut1, Bircan Sönmez3,  
Ümit Çobanoğlu4, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Plazma hücreli neoplaziler; multiple myeloma (MM), kemiğin soliter plaz-
masitomu ve ekstramedüller plazmasitom olarak üç ayrı gruba ayrılmakta-
dır. Bu hastalıklar içinde en sık görüleni MM’dir. Plazmasitom takiben MM 
gelişebileceği gibi MM sonrası plazmasitom’da gelişebilmektedir. Bu olgu 
sunumunda göğüs arka duvarında dev plazmasitom ve MM birlikteliği 
sunuldu.

Olgu: 37 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 aydır sağ kolunda hareketle 
artan ağrı ve on beş gün içinde sırt sağ üst kısımda hızla büyüyen şişlik 
şikayeti ile ortopedi kliniğine başvuruyor (Resim 1). Yapılan tetkiklerinde 
anemi ve albümin globülin oranında ters dönme saptanması üzerine 
kliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın lökosit:7000/µL, trombosit:156000/
µL, kreatin:1.59mg/dl, IG G>4310mg/dl, lambda hafif zincir >2420mg/
dl, IGA:<26.1mg/dl, IGM:<19mg/dl ve kappa hafif zincir:31.4mg/dl idi. 
İncelenen kemik iliği aspirasyon örneğinde %64 oranında plazma hücre 
infiltrasyonu izlenirken, kemik iliği biyopsisinde diffüz tarzda neoplastik 
plazma hücre infiltrasyonu saptandı. Sitogenetik anomali izlenmedi. 
Hastanın göğüs duvarı manyetik rezonans görüntülemesinde sağ postero-
lateral göğüs duvarında, skapula, infraspinatus, terös majör ve minör, tra-
pezium kasını kapsayan 158x193x100 mm boyutlarında santrali nekrotik 
görünümde, İVKM sonrası heterojen kontrastlanma gösteren kitle lezyonu 
mevcuttu. Ayrıca sağ humerusta öncelikle multiple myelom tutulumuna 
ait olduğu düşünülen en büyüğü proksimal diafizer bölgede 48x29 mm 
boyutlarında olan T1A görüntülerde hipo, T2A görüntülerde hiperintens 
lezyonlar izlendi. Kitleden biyopsi yapıldı ve lambda hafif zincir monoti-
pili neoplastik plazma hücre infiltrasyonu saptandı. İmmünhistokimyasal 
çalışmada neoplastik plazma hücrelerinde CD38 (+), CD138 (+), CD56 (+), 
KISH Kappa (-), KISH lambda (+) idi (Resim 2). Hastanın çekilen positron 
emission tomography-computed tomography (PET-CT)’de sinde sağ 
omuz bölgesi posteriorunda sağ skapula spinoz prosesten başlayarak sağ 
8. Kosta posterolateral kavsine kadar uzanan aksiyel kesitlerde en geniş 
yerinde yaklaşık 19x11cm ölçülen sağ skapulada litik görünümün eşlik 
ettiği yumuşak doku dansitesinde kitle lezyon alanında yoğun artmış 
FDG tutulumu (SUVmaks 34.6) saptandı. Sağ 11. Kosta posterior kavsinde 
ekspansif/litik lezyon alanında artmış FDG tutulumu (SUVmaks 4.2) ve 
torakal 5. vertebra korpus sağında izlenen litik lezyonda (SUVmaks13.2) 
ayrıca sakrum solunda izlenen litik lezyonda (SUVmaks 29.8) yoğun artmış 
FDG tutulumları izlendi (Resim 3). Radyoterapi ve bortezomib-siklofosfa-
mid-deksametzon içerikli kombine tedavi başlanan hastanın kitlesinde 

uygulandı. Hastanın 4 hafta sonra yapılan kemik iliği aspirasyonu remis-
yonda olarak değerlendirildi. 3. Ayda bakılan bcr-abl p190 NCN ve bcr 
abl p210 IS negatifleşmişti. Hasta allogenik kök hücre nakli açısından ileri 
bir merkeze yönlendirildi.Tartışma: Ph poz Akut lenfoblastik löseminin 
kombinasyon kemoterapisinde, tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olan imati-
nibin kullanılmaya başlanması tedavi sonuçlarında iyileşmelere neden 
olmuştur.  Phledelphia kromozomu p(210) veya p(190) pozitif olan ALL 
hastalar karşılaştırıldığı zaman günümüz çalışmalarında klinik bulgular ve 
laboratuar sonuçlarında anlamlı farklılık gözlenmezken, istatistiki anlamlı 
olmamakla beraber p(190) pozitif ALL hastalarında daha uzun remisyon 
oranları gözlenmektedir. Nadir görülen bu birlikteğin klinik ve laboratuar 
sonuçlarına etkisini anlamak üzere daha fazla hasta serilerine ihtiyaç var-
dır. Ayrıca Ph p190 poz saptanan ALL hastalarında mutlaka p210 da bakıl-
malı halen blastik faz KML olguları ile karşılanabileceği aklımızda olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ph Pozitif, Akut Lenfoblastik Lenfoma

 � Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
P-285 Referans Numarası: 85

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN 
RELAPS/REFRAKTER HODGKİN LENFOMALI OLGUDA ORAL 
HSV ENFEKSİYONU
Nuri Karadurmuş1, Birol Yıldız1, İsmail Ertürk1, Şükrü Özaydın1

1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara

Giriş: Hodgkin lenfoma, tüm lenfoma olgularının %10’unu oluşturmak-
ta. Kombine tedaviler ile hastaların %70-80’inde kür elde etme olanağı 
mevcut olmasına rağmen hastalarının yaklaşık %30’unda uzun süreli 
remisyon sağlanamamaktadır. Yüksek doz tedavi ve otolog kemik iliği 
transplantasyonu (OKİT) bu hasta grubunun %50’sinde uzun süreli remis-
yon sağlamaktadır. Başarı şansı yüksek olan OKIT tedavisinin mortalite ile 
sonuçlanabilecek birçok komplikasyon riski mevcuttur. OKIT uygulanan 
hastaların %42-46’sında oral mukozit gelişmektedir. Oral mukozitlerin 
%70’inden kandida sorumludur. Herpes simpleks virüs (HSV) daha nadiren 
mukozit yapmakta ve mukozit gelişen hastaların %65-90 oranında sero-
pozitifliği mevcuttur. Seronegatif hastalarda oral herpetik lezyon oluşması 
çok nadirdir. Bizde kliniğimizde OKIT sırasında oral enfeksiyonu gelişen 
hastayı paylaşmak istedik.

Olgu: 37 yaşında erkek hasta Aralık 2010 tarihinde servikal lenfnodundan 
alınan biyopsi sonrası hodgkin lenfoma tanısı konulan hastaya evre 2A 
olması nedeniyle 4 kür ABVD tedavisi uygulandı. Tedavisi sonrası tam 
remisyonda takip edilen hastanın Eylül 2013 de servikal bölgede şişlik ve 
gece terlemesi, ateş yakınmaları başlaması nedeniyle yapılan tetkiklerinde 
servikal lenfadenopati tespit edildi. Servikal bölgeden alınan eksiyonel 
biyopsi sonrası nüks mikst sellüler tip hodgkin lenfoma tanısı konulan has-
taya 3 kür DHAP tedavisi ve sonrasında tutulu alanlara yönelik radyoterapi 
tedavisi uygulandı. Tam remisyonda takiplerini yaptıran hastanın Haziran 
2016 tarihinde servikal lenfbezlerinde şişlik ve B tipi semptomları (ateş, 
gece terlemesi) olması nedeniyle nüks olarak değerlendirildi. Hastaya 2 
kür DHAP uygulandı. Refrakter olması nedeniyle 2 kür ICE uygulanan has-
tada radyolojik olarak parsiyel cevap elde edilmesi fakat klinik progresyon 
olması nedeniyle endikasyon dışı başvuru yapılarak hastaya 3 kür brentu-
ximab vedotin tedavisi uygulandı. Tedaviye tam cevap elde edilen hastaya 
Yüksek doz BEAM tedavisi ve otolog kemik iliği transplantasyonu (OKİT) 
uygulandı. Tedavisinin 3.gününde flukanozal süspansiyon profilaksisine 
rağmen oral mukozit gelişen hastanın tedavinin 5.gününde Grade 3-4 
mukozit gelişen hastanın oral lezyonlarında artışa bağlı oral alımı kapandı, 
parenteral nutrisyon başlandı (Resim 1). Oral mukozitlerinde artış, perioral 
herpetik lezyon ve orofarengeal mukozitlerinde veziküller gözlemlenen 
HSV tip1 ve tip2 serolojisi negatif olması nedeniyle lezyondan örnek alındı 
ve profilaktik IV asiklovir tedavisi başlandı. Tedavinin 3.gününde mukozit-
lerinde belirgin gerileme olan hastanın örnek sonucu HSV TİP1 ile uyumlu 
olarak geldi. 7. Gününde lezyonların tamamı kayboldu. Tedaviye hastanın 
nötrofil düzeyi 500mm3 üzerine çıkana kadar devam edildi.

Sonuç: Başarı şansı yüksek olan OKIT tedavisinin mortalite ile sonuçla-
nabilecek birçok komplikasyon riski mevcuttur. OKIT sırasında mukozite 
sekonder oral alım azalması morbiditede belirgin artışa neden olmaktadır. 
Bu nedenle kandidaya yönelik profilaksi uygulanan OKIT hastalarında 
herpetik mukozit hasta seronegatif bile olsa ayrıcı tanı açısından dikkate 
alınmalı, mutlaka erken tanı ve tedavi uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, Brentuksimab vedotin, 
Otolog kök hücre transplantasyonu
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 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-287 Referans Numarası: 377

SIRADIŞI VE OLDUKÇA YAYGIN EKSTRANODAL TUTULUMLA 
SEYREDEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Ahmet Cihat Genç2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Diffüz büyük B hücreli Lenfoma (DBBHL), non-Hodgkin lenfomala-
rın (NHL) en sık görülen alt tipi olup NHL’ların yaklaşık %25ini oluşturur. 
Agresif lenfomalar için prototip sayılan DBBL olgularında ekstranodal 
tutulum sık görülür. Oldukca yaygın tutulumlu DBBL olgumuzda sıradışı 
kas tutulumuna dikkat çekmek amacıyla olgumuzu paylaştık.

Olgu: 67 yaş, erkek hasta. Yaklaşık bir ay önce sağ koltuk altında oluşan 
şişlik nedeniyle hastanemize başvuran hastanın yapılan fizik muayene-
sinde boyun, bilateral aksille ve inguinal lenfadenopatileri tesbit edildi. 
Hipertansiyon, koroner arter hastalığı (elektrokardiyografide ejeksiyon 
fraksiyonu %35), kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi ciddi komorbidite-
leri olan hastadan istenen supraklavikular ve aksiller eksizyonel lenf nodu 
biyopsisi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma olarak raporlandı. Evreleme amaç-
lı istenen Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi (PET-CT) de: 
her iki parotis bezinde, çiğneme kaslarında, servikal tüm lenfatik istasyonlar-
da, pektoral kas gruplarında, dorsal cilt altı yağlı planlarda, her iki seminal 
vezikülde, prostat bezinde, spermatik kord distalinde, bulbus peniste, dalakta, 
karaciğerde raund ligament düzeyinde kapsülünü ve kemik iliğini tutan 
primer malignitenin tutulumu ile karakterize patolojik artmış metabolizma 
tespit edildi. Evre 4 İPİ 4 Yüksek riskli DBBL tanısı ile rituksimab, siklofos-
famid, vinkristin, prednizolon ve adriamisin (R-ChOP) kombine kemoterapi 
protokolü başlandı. İleri derece iskemik kalp hastalığı ve düşük ejeksiyon 
fraksiyonu olan hastaya adriamisin dozu %50 azaltılarak verildi. Testis ve 
yaygın tutulumu olan hastaya RCHOP 15. Gününde Merkezi sinir sistemi 
(MSS) proflaksisi amacıyla yüksek doz metotreksat tedavisi eklendi. İleri 
derece KOAH ve iskemik kalp hastalığı olan hastaya 1. Kür kemoterapi 
bitiminde febril nötropeni ile antibiyoterapi başlandı. Ateşleri devam eden 
ve kontrol tomografisinde invazif aspergillus lehine görüntü bulunan has-
taya antifungal tedavisi eklendi. EŞ zamanlı ileri derece KOAH ve iskemik 
kalp hastalığı bulunan hasta solunum yetmezliği ile entübe edildi. Yogun 
bakım şartlarında takip edilen hasta yatışının 45. gününde kaybedildi.

Tartışma: DBBHL NHL’nın en sık görülen sub tipi olup agresif lenfomalar 
grubunda yer alır. Tutulum genellikle servikal lenf nodlarından başlar ve 
%30 olguda B tipi semptomlar görülebilir. Genellikle tanı anında evre 
IV’tür ve Kemik iliği tutulumu %15’tir. Olgumuzu literatürde de az rast-
lanan çiğneme kası ve pektoral kas tutulumunun olması, parotis bezi, 
prostat bezi, seminal vezikül, spermatik kord, bulbus penis gibi yaygın 
tutulum göstermesi ile sıra dışı ekstranodal tutulumlara güzel bir örnek 
teşkil ettiğini düşünerek sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Çiğneme kası, pektoral kas, ekstranodal tutulum, diffüz büyük 
b hücreli lenfoma

küçülme ve ağrısında azalma sağlandı. Hastanın tedavisi halen devam 
etmektedir. 

MM’li hastalarda izlenen dev plazmasitom hastalığın prognozu ile ilişkili 
olup bu hastaların prognozu genç yaşlarda daha belirgin olmak üzere 
kötü seyretmektedir. Hızlı büyüme gösteren kitle lezyonlara kemotera-
pinin etkisi daha az olmaktadır. Dolayısıyla bu vakada olduğu gibi genç 
yaşta dev plazmasitom ile seyreden MM vakalarında tedavi seçenekleri 
dikkatli değerlendirilmeli, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler gibi 
yüksek remisyon oranları sağlayan tedavilerin planlanması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Multiple myelom, plazmasitom
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devam edildi. Hastanın mevcut kliniğinin sadece kemoterapi günlerinde 
ve kemoterapiye başlamadan önce meydana gelmesi dikkat çekiciydi. 
Hasta mevcut şikayetleri için nöroloji ile değerlendirildi, çekilen EEG ve 
beyin MR normal olarak değerlendirildi. Toplamda 3 kez konvülziyon geçi-
ren hastanın sonraki kemoterapilerinde problem yaşanmadı.

Tartışma ve Sonuç: Hastanın konvülziyonlarının sadece kemoterapi gün-
lerinde ve kemoterapiye başlamadan önce meydana gelmesi ve nörolojik 
hastalık tesbit edilmemesi beklenti emezisine benzer bir fizyopatoloji ile 
konvülziyonun geliştiğini düşündürmektedir. Literatürde benzer vakaya 
rastlanmadı. Kemoterapi öncesinde veya sırasında organik patoloji olmak-
sızın konvülzüyon olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Multiple Myelom, Konvülsiyon, Beklenti emezis

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-289 Referans Numarası: 16

BORTEZOMİB İLİŞKİLİ İŞİTME KAYBI
Melda Cömert Özkan1, İlknur Nizam Özen1, İrfan Kuku1, Emin Kaya1, Mehmet Ali Erkurt1

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Introduction: Bortezomib Multipl Myeloma (MM) tedavisinde kullanılan 
bir proteazom inhibitorüdür. Hedefi, poliubiquitin zincirleri tarafından 
degrade edilmek üzere işaretlenmiş hücresel proteinleri elimine eden 26S 
proteazomdur. Ubiquitin-bağımlı proteoliz hücre büyümesi ve proliferas-
yonu, apoptoz, gen ekspresyonu ve immün cevap gibi pek çok önemli 
olayda rol almaktadır. Astenik durumlar, bulantı, ishal, iştahsızlık, kabızlık, 
periferal nöropati gözlenebilecek yan etkileri arasındadır. Nadir bir komp-
likasyon olmasına rağmen işitme kaybı bortezomib tedavisi sırasında 
sensöral nöropatiye eşlik edebilmektedir.

Case: Ellibeş yaşında kadın hasta ağustos 2015’de evre IIA IgG kappa MM 
tanısı aldı ve 2 kür VAD (Vinkristin, doksorubisin, deksametazon) tedavisi 
uygulandı. Takibinde progresyon saptanması üzerine VCD (Bortezomib, 
siklofosfamid, deksametazon) tedavisine geçildi. Bortezomib dozu 1.3 
mg/m2 olarak 4 haftalık sikluslar halinde 1, 4, 8 ve 11. günlerde uygu-
landı. Hastanın 1.kür sonunda paraproteinemisi geriledi ancak hasta 
başdönmesi ve işitmede azalma tarifledi. Kranyal manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme normaldi. Odyometrik testler yapıldı ve solda orta dereceli 
miks tip sağda ise ciddi miks tip işitme kaybı saptandı. Hastanın kemote-
rapisine ara verilerek 1 mg/kg dozunda prednol başlandı. On gün sonra 
tekrarlanan odyometride sağdaki kaybın azaldığı ancak bilateral devam 
ettiği saptandı. İşitme kaybının ilaç ile ilişkilendirilmesi nedeni ile tedavi 
protokolü LCD (Lenalidomid, siklofosfamid, deksametazon) olarak değiş-
tirildi. 1 ay sonra yapılan odyometrik kontrolde işitme kaybının bilateral 
hafif dereceye gerilediği belirlendi. 

 Tartışma: İşitme kaybı cis- veya karboplatin tedavilerinden sonra bildi-
rilmektedir ancak bortezomib ile ilişkili işitme kaybı nadirdir. Ancak has-
tamızda sadece 1 kür tedavi sonrası miks tip ciddi işitme kaybı saptandı. 
Periferal sensoral nöropati boretzomib kullanan hastalarda %35 oranında 
saptanmaktadır. Proteazom inhibitörleri ile meydana gelen nöropatideki 
oluşum mekanizması, normal hücrelerden atılmayan potansiyel sitotoksik 
proteinlerin birikimi ile açıklanabilir. İşitme kaybına neden olan meka-
nizma ise tam olarak anlaşılamamış olup aynı şekilde sensörinöronal 
ve ototoksik proteinlerin hücre içi birikimi ile izah edilmeye çalışılmştır. 
Bortezomib tedavisi sırasında gelişen işitme kaybı ciddi boyutlarda olabilir 
ve ilaç ilişkili olabileceği akılda tutularak tedavi modifikasyonu yapılması 
gerekebilir. 
Anahtar Kelimeler: Bortezomib, Multiple Myeloma, İşitme kaybı

 � Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-288 Referans Numarası: 96

MULTİPLE MYELOM VAKASINDA KEMOTERAPİYE BAĞLI 
BEKLENTİ KONVÜLSİYONU
Abdulkadir Baştürk1, Mehmet Dağlı1, Ali Kutlucan1, Ayşe Elverdi2

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Kemoterapiye bağlı yan etkilerin başında bulantı-kusma gelmekte-
dir. Hemen tedavi sonrası veya tedaviden 8-12 saat sonra başlayıp, 12-24 
saat sürebilir. Beklenti bulantı kusmanın dışında başka beklenti semptom-
ları literatürde iyi tanımlanmamıştır. Biz burada multiple myelom tanılı 
hastamızın kemoterapi öncesinde ve sırasında yaşadığı kusmanın eşlik 
ettiği ve yaklaşık 3 dakika süren tonik konvülziyonunu sunacağız.

Vaka: Altmış yaşında erkek hastaya 8 ay önce multıple myelom tanısı 
konuldu. Hastanın serum immünfixasyon testinde İgG kappa monok-
lonal gamopatisi mevcuttu. Tanı anındaki değerleri; Kappa:131 mg/
dl, Lambda: 10.2 mg/dl, IgG: 19 g/L (7-16), IgM: 0.4 (0.4-2.3) g/L, IgA:1.2 
(0.7-4) g/L. Hastanın yapılan kemik iliği biyopsisinde plazma hücre haki-
miyeti mevcut idi. PET–CT’de sağ klavikula distalinde, sternumda, sol 
iliak kemik posteriorunda, T11 vertebrada, sakrum sol kanadında artmış 
FDG tutulumu gösteren litik lezyonlar izlendi. Hasta torakal ve pelvis 
bölgesine 10 gün radyoterapi aldı. Hastaya başka bir merkezde 2 kür 
siklofosfamid-dexametazon kemoterapisi verilmiş. Tanıdan 6 ay sonra tek-
rar tarafımıza başvuran hastaya bortezomib-siklofosfamid-dexametazon 
(VCD) kemoterapisi planlandı. Hasta kemoterapi almadan önce kardiyak 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kardiyoloji ile konsulte edildi. 
Hastanın ilk bulantı-kusma ve sonrasında 3 dk süren konvülsiyon atağını 
kardiyolojide muayene için sıra beklerken geçirdiği öğrenildi. Hasta ve 
hasta yakınından alınan anamnezde konvülsiyon öncesi hastanın yoğun 
stresli ve kaygılı olduğu öğrenildi. Kardiak fonksiyonları normal gelen has-
tanın ilk kemoterapisinde (1.kür 1.gün) bulantı-kusma dışında ek şikayeti 
olmadı. Kemoterapi sırasında ve sonrasında bulantı-kusma şikayeti için 
medikal tedavisi verildi. Kemoterapinin 1.kür 8. gününde premedikasyon 
sırasında ve 1. kür 15. gününde henüz damar yolu açılmadan toplamda 
3 kez, kusmanın, bilinç kaybının eşlik ettiği yaklaşık 3 dakika süren süren 
tonik konvülziyonlar gözlemlendi. Konvülziyonlar medikal tedavi olmaksı-
zın düzeldi ve hastanın postiktal bilinç bulanıklığı olmadı. Kemoterapisine 
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ATİPİK BULGULARLA BAŞVURAN  
MULTİPL MYELOM OLGUSU
Kubilay İşsever2, Tuba Hacıbekiroğlu1, Cenk Sunu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ç Hastalıkları Amabilim Dalı

Giriş: Hematolojik malignitelerin yaklaşık %10’unu oluşturan Multipl miye-
lom; anemi, serum ve/veya idrarda monoklonal protein varlığı,kemiklerde 
osteolitik lezyonlar, hiperkalsemi ve böbrek yetersizliği ile karakterize 
plazma hücre hastalığıdır. Tipik bulgular varlığında (örn.; litik kemik lez-
yonları, hiperkalsemi, sedimantasyon yüksekliği, hiperglobulinemi gibi) 
tanı rahatlıkla konulabilir; ancak bulguların atipik olduğu olgularda tanı 
için yüksek klinik şüpheyle birlikte ileri incelemeler gereklidir. Özellikle 
hafif zincir myelom hastaları normal sedimantasyon ve normal globulin 
değerleri ile başvurabileceğinden ve protein elektroforezinde hiperga-
maglobulinemisi tesbit edilemeyeceğinden bu hastalarda tanı atlanabilir. 
Burada izole normositer anemi, normal sedimantasyon ve ılımlı kreatin 
yüksekliği ile başvuran ve anemisi araştırılırken multipl myelom tanısı 
konan sıra dışı başvurulu hastamızı sunduk.

Olgu: 67 yaşında erkek hasta, Ocak 2017 de tesadüfen baktırdığı tet-
kiklerde derin anemi saptanan ve eritrosit süspansiyonu ile replasmanı 
yapılan hasta Mart 2017 de kronik böbrek yetmezliği ve anemi teşhisiy-
le nefroloji yatırılmış. Kreatinin:2.57 Üre:89 Kalsiyum:9.1 Hemogramda 
Hgb:6.56 gr/dl Wbc:6.360 Plt:98.500 Sedim:19 IgM:<0.19 IgA:0.34 IgG:1.79 
Albümin:3.3 Globulin:2.3 Total Protein:4.6 Ferritin:599 Folat:5.6 Vitamin 
B12:273 Serum demir ve demir bağlama kapasitesi normal sınırlarda 
gelen hastanın bakılan protein elektroforezinde M protein saptanmamış. 
Anemi etyolojisi için yapılan gastroskopi ve kolonoskopi normal gelmiş. 
Nisan 2017 de dahiliye poliklinik kontrolünde anemisi devam eden hasta 
Hematoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Hematoloji polikliniğinde yapılan 
tüm batın usg de karaciğer:148mm dalak:114 mm her iki böbrek büyük-
lüğü normal,konturları lobüle parankim kalınlığı yer yer incelmiş ve ekoje-
niteleri grade 1 artmış olarak gözlendi. Mayıs 2017 de anemi etyolojisi için 
yapılan kemik iliği aspirasyon-biyopsisi’ %80 plazma hücresi infiltrasyonu, 
kappa ve lambda ile yapılan boyamalarda lambda lehine boyanan multipl 
myelomla uyumlu kemik iliği ” olarak geldi. İmmunfiksasyon elektrofore-
zinde lambda monoklonal bandı tesbit edilen hastaya hafif zincir multipl 
myelom tanısı konarak 2-4 doz VCD protokolü, sonrası otolog kemik iliği 
nakli planlandı. İlk kür kemoterapi sonrası anemisi düzelen ve kreatinleri 
hafif gerileyen hastanın takip ve tedavisi kliniğimizde devam etmektedir.

Sonuç: Multipl myelom çoğunlukla kemik ağrısı, hiperkalsemi, sediman-
tasyon yüksekliği, anemi ve litik kemik lezyonları gibi klasik bulgular ile 
karşımıza çıkan bir hematolojik malignitedir. Hafif zincir ve nonsekretuvar 
myelom gibi varyantlar klasik myelomdan farklı olarak atipik bulgularla 
başvurabilir ve saptanması klasik myeloma göre zaman alabilir. Normositer 
anemi ve akut böbrek yetmezliği multipl myelom olasılığını akla getirse de 
sedimantasyonun normal oluşu, hiperkalseminin olmayışı,serum protein 
elektroforezinde M piki saptanmaması myelomdan uzaklaştıran faktörler-
di. İleri yaş, nedeni bilinmeyen akut böbrek yetersizliği ve açıklanamayan 
anemi birlikteliği her zaman MM’yi akla getirmeli; bu olgularda serum 
protein elektroforezi normal olsa dahi serum ve idrar immünfiksasyon 
elektroforezi istenmelidir. Özellikle anemisi olan yaşlı hastalarda detaylı 
fizik muayene, anamnez, laboratuar ve görüntülemelerin yapılması tanıyı 
gözden kaçırmamak adına şarttır. Atipik bulgularla başvurabilecek hafif 
zincir ve nonsekretuvar myelom hastalarına dikkat çekmek amacıyla 
olgumuzu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, Hafif zincir hastalığı
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SFENOİD VE ETMOİD SİNUS TUTULUMU İLE NÜKS OLAN 
BİR MULTİPL MİYELOM OLGUSU
Abdulkerim Yıldız1, Murat Albayrak1, Gürsel Güneş1, Osman Şahin1, Harika Okutan2

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara 
2Özel Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi, Erişkin Hematoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Baş boyun bölgesinin plazma hücreli maligniteleri ektramedüller 
plazmositom (EMP), soliter plazmositom veya multiple myelom lokal 
tutulumu olarak görülebilir. Sfenoid ve etmoid sinus tutulumu, multipl 
miyelom (MM) hastalarında çok nadir rapor edilmiştir. Biz burada birinci 
sıra kemoterapi alıp remisyonda iken sağ göz proptozis ve göz akıntısına 
yol açan sfenoid ve etmoid sinus tutulumu ile başvuran nüks MM vakası 
ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmak istedik.

Olgu: 49 yaşında erkek hasta yorgunluk ve sağ gözde proptozis şikayeti 
ile hastanemiz hematoloji bölümüne başvurdu. Hastanın hikayesinde 
daha önce başka bir merkeze bel ağrısı ve halsizlik şikayeti ile başvurdu-
ğu ve yapılan tetkiklerde lambda hafif zincir MM tanısı konulduğu, bu 
dönemde yapılan kemik iliği aspirasyonunda %40 plazma hücre saptan-
dığı öğrenildi. Çekilen PET-BT’de kemiklerde multipl sayıda litik lezyonlar 
vardı. Hastaya dış merkezde 2 kür siklofosfamid-deksametazon (CyDx) 
kemoterapisi verilmiş ve sonrasında yapılan kemik iliği biyopsisinde %3 
plazma hücresi saptanmıştı. Üçüncü kür kemoterapisi de verildikten sonra 
merkezimize otolog kök hücre nakli yapılması için sevk edilmişti. Hastayı 
kabul ettik ve mümkün olan en erken sürede kök hücre mobilizasyonu 
yapmayı planladık. Ancak kısa bir süre sonra hasta tarafımıza sağ göz 
kapağında şişlik ve kızarıklık, sağ gözde proptozis ve şiddetli bel ağrısı 
şikayetleri ile başvurdu. Görme alanı testi normaldi. Paranasal sinüz bilgi-
sayarlı tomografi’de sağ etmoid sinus lamina propricea ve lamellar kemik 
yapıda rezorbsiyona ve total hava akımı kaybına yol açan bir opasite sap-
tandı. MR görüntülemede multipl kranial litik lezyon ve etmoid ve sfenoid 
sinuslerde multifokal yumuşak doku lezyonları saptandı. Bunlara ek olarak 
T6-T11 arasında kostalar ve paravertebral kaslarda harabiyete yol açan 
16 cm çapında bir kitle saptandı. Yeni PET-BT’de sfenoid sinus ve etmoid 
sinüsü dolduran yumuşak dokuda ve T6-T11 arasındaki kitlede artmış 
tutulum saptandı. İdrar immünelektroforezde M piki ve lambda monok-
lonal bant saptandı. Serum protein elektroforez ve immunfiksasyon 
normaldi. Hiperkalsemi mevcuttu. Yapılan kemik iliği biyopsisinde %90 
plazma hücre infiltrasyonu saptandı. Hasta multipl litik kemik lezyonları, 
paranazal sinus ve torakal vertebra bölgesi tutulumu olan nüks MM olarak 
değerlendirildi. Torakal kitle üzerine radyoterapi verildikten sonra hastaya 
bortezomib-siklofosfamid-deksametazon (VCD) kemoterapisine başlandı. 
Ancak tedaviye yanıt vermeyen hasta yatışının 50.gününde eksitus oldu.

Tartışma: Plazma hücreli neoplazmlar baş boyun bölgesinin nadir tümör-
leridir. MM kemik dışı tutulumları bu bölgede olabilmektedir. Bizim 
hastamız sfenoid ve etmoid sinüs tutulumu ile prezente olan relaps MM 
vakası idi. MM hastalarında altın standart tedavinin otolog kök hücre nakli 
olduğu bilinmektedir. Biz bu vakayı; nadir görülen bir tutulum yeri olan 
sfenoid ve etmoid sinus tutulumunun olması ve hızlı progresyon göstere-
rek vakanın exitus olması nedeniyle sunduk. 
Anahtar Kelimeler: Multipl Miyelom, Sfenoid sinüs, Etmoid Sinüs
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PLT: 20x10 9/L) saptanmış. Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. 
Periferik yaymasında lökopeni, trombosit sayısında azalma, nötrofillerde 
hipogranülasyon, hipersegmentasyon mevcut. Kemik iliği aspirasyonu 
dry tap olan hastanın trephine biyopsisinde hipersellüler kemik iliği, gra-
nülositik seride belirgin hiperplazi, matürasyonda azalma, eritroid seride 
hafif diskaryozis, megakaryositlerde artış ve displaziye orta derecede reti-
külin lif (RLD:2-3) artışı mevcut. Hastada JAK-2 ve MPL w515 mutasyonları 
negatif olup trizomi 8, del 20q, del 5q negatif saptandı. Splenomegalisi 
bulunmayan ve LDH düzeyi normal olan hasta hiperfibrotik MDS olarak 
değerlendirildi. Geçirilmiş İskemik SVO’ya bağlı antiagregan tedavi endi-
kasyonu olan hastaya derin trombositopeni nedeni ile Azasitidin 75 mg/
m2 (7 gün) verildi. 1. kür sonrası platelet sayısı 45x10 9 /L, 2. kür sonrası 
platelet sayısı 54x10 9 /L bulunmuş olup tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: Hiperfibrotik MDS tanısı için splenomegalinin olamaması, kemik 
iliğinde en az bir seride displazi ve periferik kanda en az bir seride sitopeni, 
kemik iliğinde hipersellülerite, megakaryositik hiperplazi ve başka bir nede-
ne bağlı olmayan fibrozis varlığının gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Bu vakada splenomegali yoktur. Bu nedenle Hiperfibrotik MDS tanısının 
netleştirilmesinde, splenomegali olmaması, periferik yayma bulguları ve 
serum LDH düzeyi belirleyici olmuştur. Bu vaka bize fizik muayenenin ve 
periferik yaymanın tanısal önemini hatırlatması nedeniyle önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hiperfibrotik
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İDİYOPATİK SOĞUK AGLÜTİNİN HASTALIĞI
Mehmet Zahid Koçak1, Mehmet Özen2, Buket Tekçe3, Edip Erkuş1, Gülali Aktaş1,  
Burçin Meryem Atak1, Tuba Taslamacıoğlu Duman1, Haluk Şavlı1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Akay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı 
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Giriş: Soğuk aglütinin hastalığı (SAH) düşük ısılarda antikorların eritro-
sitlerin aglütinasyonuna neden olduğu, nadir bir otoimmün hemolitik 
hastalıktır. Etyolojisinde enfeksiyon, lenfoproliferatif ya da otoimmün 
hastalıklar olsa da genellikle idiyopatikdir. Klinikte anemiye bağlı bulgu-
lara ilaveten soğukta akrosiyanoz, livedo retikülaris gibi periferik damar 
bulguları görülebilir.

Bu sunumda nadir görülen non-hemolitik soğuk aglütinin hastalığı olgu-
sunu sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: Aort kapak cerrahisi sonrası kontrolde hafif anemi sapta-
nan 58 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Soğukta el parmak 
uçlarında morarma ve nefes darlığı yakınmaları mevcuttu. Fizik mua-
yenesinde vital bulguları normaldi, lenfadenopati veya splenomegali 
saptanmadı. Günlük kullandığı ilaçlar warfarin 5mg, atorvastatin 10mg ve 
bisoprolol 5mg idi. Hemogramda eritrosit sayısı (RBC): 1,34M/ul (referans 
aralık: 3,9-5,5 M/ul), hemoglobin (Hb): 12,4g/dl, hematokrit (Htc): %11,8 
beyaz küre sayısı: 6,8K/ul, trombosit sayısı: 150K/ul, ortalama eritrosit 
hemoglobini (MCH) 92,4pg (referans aralık: 27-31,2) ve ortalama eritrosit 
hemoglobin konsantrasyonu (MCHC): 105gr/dl (referans aralık: 31,8-40). 
Hastanemizde 4 yıl önceki laboratuvar değerleri incelendiğinde RBC, Htc, 
MCH ve MCHC’de benzer sonuçlar görüldü.

Hemogram tüpündeki kanın, aglütinasyonun bir göstergesi olarak pıhtı-
laştığı görüldü (Resim 1). Çevresel kan yaymasında (ÇKY), her alanda çok 
sayıda, üzüm salkımı şeklinde kümeleşmiş eritrosit grupları izlendi (Şekil 2).

Eritrositlerdeki kümeleşme eritrosit sayımında hataya yol açtığı anlaşıldı. 
Htc, MCH ve MCHC, RBC kullanılarak hesaplandığı için, sonuçların hatalı 
hesaplandığı anlaşıldı. ÇKY’de tipik eritrosit kümelenmesi ve hastanın 
öyküsünde soğukta dispne ve akrosiyanoz varlığı nedeniyle SAH tanısı 
konuldu.

Hemogram bu kez 37 o C’de Bain-Marie usulü çalışıldı. Bu yöntemle RBC: 
3,4 M/ul, Hb: 12,6 g/dl, Htc:%30,2, MCH: 31,7pg ve MCHC: 41,8g/dl olarak 
geldi. Retikülosit sayısı %1,2 idi. Direkt Coombs (IgG ile) testi bir pozitif 
(1+), standart İndirekt Coombs testi negatif iken, oda sıcaklığında yapılan 
İndirekt Coombs testi dört pozitif (4+) bulundu. Epstein-Barr virüsü (EBV) 
serolojisinde EBV VCA IgG Avidite: (+++) olması dışında diğer testler (-)’ti. 
Serum biyokimyası, hemoliz göstergeleri de dahil olmak üzere normaldi.
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KARACİĞER NAKLİ SONRASI GELİŞEN  
PRİMER EFÜZYON LENFOMA
Ali Yılmazer1, Süreyya Yiğit Kaya2, Yakup Duran3, Aybüke Olgun2, Alev Garip Acar2,  
Doğuş Türkylmaz2, Ahmet Seyhanlı2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2,  
Mehmet Ali Özcan2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji

Giriş: Post-transplant lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH), solid organ veya 
allojenik kök hücre nakli sonrasında uygulanan immünosupressif tedaviye 
bağlı olarak gelişen, poliklonal özellik gösteren selim durumlardan, monok-
lonal karaktere sahip malign lenfoid proliferasyona kadar değişebilen, 
heterojen bir grup hastalıktır. Vakaların %70-90’ı EBV reaktivasyonuyla ilişki-
lidir ve sıklıkla B lenfositlerden kaynaklanır. Daha az oranda, T ve NK hücre 
kaynaklıdır. Bu durum genellikle EBV ilişkisiz ve kötü prognozla birliktedir.

Olgu: 70 yaşında erkek hasta, 2007 yılında HBV’ye ikincil siroz zemininde 
gelişen hepatosellüler karsinom nedeni ile karaciğer nakli yapılmıştır. Yeni 
başlayan nefes darlığı ve karında şişlik şikayetleri ile tarafımıza başvurdu.
Hastada bilateral plevral effüzyon saptandı. Yapılan plevral effüzyon sitolojik 
incelemesi lenfoid neoplazi/efuzyon lenfoması ile uyumlu olarak raporlandı.
Bunun üzerine hastanın immünsupresif tedavisi kesildi. Sonrasında yapılan 
kemik iliği biyopsisinde reaktif lenfoid agreagatlar izlendi. PET’de akciğer 
sol üst lob subplevral alanda lenfoma tutulumu ile uyumlu olabilecek lez-
yon, ilial anslar çevresinde 6x3,5 cm boyutlu (SUVmax 10,9) olan ve splenik 
fleksura düzeyinde transvers kolon ventralinde 3,5 cm boyutta (SUVmax 
7,4) olan kitle saptandı. Akciğerde tanımlanan kitleye yönelik kama biyopsi 
yapıldı. Patolojide küçük bir kaç odakta atipik hücreler görüldü ancak 
bu hücrelerin natürünün belirlemeye yönelik immunhistokimyasal boya 
kesitlerinde bu alanlar ortadan kalktığı için değerlendirme yapılamadı.
Takibinde eksuda vasfında masif asit gelişti. Kolonoskopik incelemesinde 
PET’de tanımlanan kitle izlenmedi.Genel cerrahi ile değerlendirilen hastada 
eksploratif laparotomi kararı alındı. Batında herhangi bir kitle ve lenfade-
nopati izlenmedi. Operasyon sırasında alınan asit mayi örneğinin patolojik 
incelemesinde plazmositoid görünümde iri pleomorfik nükleuslu nükleolü 
belirgin atipik hücrelerin geniş tabakalar oluşturduğu ve bu hücreler HHV8 
ile olumlu boyandığı görüldü ve Primer Efuzyon Lenfoması olarak rapor-
landı. Hastada tüm bu bulgularla antiviral tedaviye devam edilerek CHOEP 
tedavisi başlandı. CHOEP tedavisinin 15.gününde hasta akut böbrek hasarı 
ve pnömoni nedeni ile kaybedildi.

Sonuç: Solid organ yada kök hücre nakli sonrası verilen immunsupresif 
tedaviye bağlı olarak lenfoproliferatif hastalıklar görülebilmektedir.Nakil 
sonrası bu risk 30-50 kat arasında artmaktadır. Post-transplant %2 vakada 
görülmektedir.Hastaların çoğu non-spesifik yakınmalarla başvurmaktadır.
Özellikle solid organ transplantı sonrası açıklanamayan ateş, kilo kaybı ve 
gece terlemesi gibi semptomlar varlığında PTLH akıla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma

 � Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel 
Tedaviler

P-293 Referans Numarası: 614

DERİN TROMBOSİTOPENİNİN EŞLİK ETTİĞİ 
PANSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN BİR HİPERFİBROTİK 
MİYELODİSPLASTİK SENDROM OLGUSU
Esma Evrim Doğan1, Naciye Demirel1, Sedat Irmak1, Tuğrul Elverdi1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Hiperfibrotik Miyelodisplastik sendrom (MDS) tüm MDS’lerin yakla-
şık %5’ini oluşturmaktadır. Fibrozisin derecesi hafif, orta ve ileri düzeyde 
görülebilmektedir. İleri derecede fibrozis, vakaların %10-15’inde görüle-
bilir. Hiperfibrotik MDS, genellikle hızla progrese olan ve kısa sağkalım ile 
seyreden bir hastalıktır.

Vaka: 72 yaşında erkek hastanın 2016 yılında geçirilmiş iskemik SVO 
sırasında yapılan tetkiklerinde pansitopeni (WBC: 3620/mm3, Hb:9.3 g/dL, 
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 � Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel 
Tedaviler
P-295 Referans Numarası: 615

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, TÜRKİYE KAYIT ÇALIŞMASI
Ömür Gökmen Sevindik2, Yahya Büyükaşık1, Ali İrfan Emre Tekgündüz3,  
Mehmet Ali Erkurt4, Filiz Vural5, Burhan Turgut6, Leylagül Kaynar7, Bahriye Payzın8, 
Mehmet Hilmi Doğu9, Volkan Karakuş10, Fatih Demirkan11

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ 
3Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Malatya 
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 
6Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Tekirdağ 
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri 
8İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 
9İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
10Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Muğla 
11Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Akut Lenfoblastik Lösemi erişkinlerde görece az görülen 
bir lösemi alt tipi olmasına ragmen sağkalım oldukça kısadır. Özellikle; 
tirozin kinazların kullanıma sunulması, allojeneik kök hücre naklindeki 
gelişmeler, BiTE antikorların geliştirilmesi ve son olarak da CAR-T hücre 
tedavileri gibi biyo-genetik-mühendislik ürünü hücresel tedavilerin geliş-
tirilmesi sağkalıma olumlu etkilerde bulunmuştur. Amacımız ülkemiz 
çapında çok merkezli bir alt yapı ile geniş bir hasta grubunda ALL tanısı ile 
izlenen hastalarımızın genel klinik özellikleri, tedavi detayları ve sonlanım-
larını retrospektif bir şekilde dökümante etmekti.

Yöntem: Çalışmaya toplam 10 farklı merkezden 288 ALL tanılı hasta dahil 
edildi. Hasta verileri internet üzerinden erişilebilir veri toplama arayüzü 
ile merkez bazlı ve retrospektif olarak toplandı. Veriler SAS 9.4 istatistik 
paketi kullanılarak tanımlayıcı ve ileri analiz yöntemleri ile değerlendiri-
lerek sunuldu.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 288 hastanın %60,1’i erkek, %39,9’u 
kadındı. Tanı anındaki medyan yaş 30 (18-91) idi. Medyan takip süresi ise 
23,45 (2-161) ay olarak hesaplandı. İmmünfenotipik alt tanı grupları dağı-
lımı; prekürsör B hücreli ALL %72,9, T hücreli ALL %22,2 ve olgun B hücreli 
ALL %4,9 şeklinde idi. Tüm hastaların %17’sinde, prekürsör B hücreli ALL 
tanılı hastaların ise %23,3’ünde Philedelphia Kromozomu pozitifliği sap-
tandı. Takip süresince hastaların %39,9’unda ölüm olayı gözlendi. En sık 
gözlenen ölüm nedeninin enfeksiyöz sebepler olduğu (%73,04) saptandı. 
Birinci basamak tedavi seçenekleri oldukça çeşitli olmakla beraber en sık 
uygulanan üç kombinasyon kemoterapi rejiminin Hyper-CVAD (%32,6), 
BFM (%22,9) ve CALGB (%13,9) protokolleri olduğu görüldü. Birinci 
basamak indüksiyon rejimi ile hastaların %80,2’sinde remisyon sağlana-
bilmişti. İkinci basamak tedaviler incelendiğinde ise en sık uygulanan 
kombinasyon kemoterapisi rejiminin IDA-FLAG protokolü olduğu görüldü 
(%39,3). İkinci basamak tedavi uygulanan hastalarda remisyon eldesi 
oranı %60,7 olarak gerçekleşmişti. Hastaların %29,17’sinde allojeneik kök 
hücre nakli uygulanmıştı. Toplam 84 hastada uygulanan 89 allojeneik kök 
hücre naklinin %86,52’si TY1’de uygulanmıştı. Tüm hastalar irdelendiğinde 
ortanca genel sağkalım 53,43 (40,11 – 66,76) ay olarak hesaplanmış, 12. 
ay sağkalım oranı %76,7 ve 5. yıl sağkalım oranı %45 olarak gerçekleş-
mişti. Philedelphia kromozomu pozitif olan hastalarda 5 yıllık sağkalım 
oranı %22 idi ve allojeneik kök hücre nakli uygulanabilen Philedelphia 
Kromozomu pozitif hastalarda da 5 yıllık sağkalımın ancak %33 oranı-
na yükselebildiği gözlendi. Philedelphia Kromozomu pozitif hastaların 
%85,7’sinin izlemin herhangi bir döneminde 1. Veya 2. Kuşak tirozin kinaz 
inhibitörü alabildiği ve bu hastaların ancak %26,53’inde allojeneik kök 
hücre naklinin uygulanabildiği gözlendi.

Tartışma: Kayıt çalışmaları özellikle belli bir popülasyonun özgül kli-
nik özelliklerinin tanımlanması doğrultusunda yüksek öneme sahiptir. 
Çalışmamız özellikle dahil edilen hasta sayısı ve Türk ALL hasta profilini 
yansıtması nedeni ile literatüre önemli katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Akut Lenfoblastik Lösemi, Kayıt

Romatolojik testleri negatifti. Serum protein elektroforezinde beta-gam-
ma bandında poliklonal gamapati saptandı. Serum ve idrar immün fiksas-
yon elektroforezi, serum IgG, IgM ve IgA düzeyleri normaldi. Abdominal 
ve torasik bilgisayarlı tomografide özellik yoktu. Hasta takip önerilerek 
taburcu edildi.

Tartışma: Rutin hemogram testleri Hb ve RBC’yi doğrudan ölçmektedir. 
Aglütine eritrositlerden dolayı RBC sayısı olduğunda daha düşüktü. Htc, 
MCH ve MCHC ise elde edilen RBC ve Hb değerlerinden hesaplanmaktadır. 
Olduğundan düşük bulunan RBC ise Htc, MCH ve MCHC’nin hatalı hesap-
lanmasına yol açmaktadır.

SAH hastalarının başvuru nedeni genellikle soğuğa maruz kalma ile olu-
şan semptomlar nedeniyledir. Vakamızda, soğukta parmaklarda morarma 
mevcuttu. İnvivo antikorlar eritrositlere bağlanmazken, antikoagülanlı 
hemogram tüpünde, oda ısısında aglütinasyon oluşmaktadır. Standart 
indirekt Coombs testi negatif iken, oda sıcaklığında tekrarlandığında tes-
tin 4+ olduğu saptanması SAH’ı teyit etmektedir.

EBV enfeksiyonunda poliklonal gamapatiye neden olan soğuk aglütinin-
ler oluşabilmektedir. Bunlar genellikle enfeksiyonun akut fazında ortaya 
çıkmasına rağmen, kronik evrede de devam edebilmektedir. Olgumuzun 
EBV VCA IgG Aviditesi 3+ olması EBV enfeksiyonunun çok uzun süre, en 
azından 3 ay önce olduğunu düşündürmektedir.

İdiyopatik SAH olarak değerlendirilen hastaya soğuk hemolizinlerin 
bulunmaması ve yaşamı tehdit eden semptomlarının olmaması nedeniyle 
özel bir tedavi önerilmedi.

Sonuç olarak, hastalarda hemolitik bir durum olmasa bile, SAH’ın uyumsuz 
hemogram test sonuçlarına neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

 Anahtar kelimeler: aglütinin




