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erkek idi. Hastaların median yaşı 56 (52-70) idi. En sık görülen MM tipi 
7 hasta ile (%64) IgG tipi MM idi. 5 hastanın (%45) plazmositomu vardı. 
9 hastanın ECOG performansı ≤1 idi. 7 hastaya (%64) otolog kök hücre 
nakli yapılmıştı. Sadece 3 (%27 hastada) Carfilzomib 4. basamak tedavide 
kullanılmış olup 8 hastada (%63) 5. basamak ve sonrası kullanılmıştır. 
Hastaların kullandıkları farklı tedavi basamak sayısı median 6 (4-9) idi. 
Median carfilzomib kullanma siklusu 4 (2-6) idi. Carfilzomib en sık dek-
sametazon ile kombine kullanılmışken (n=7, %64), 4 hastada (%36) ise 
lenalidomid+deksametazon ile kombine kullanılmıştır. En sık saptanan 
hematolojik yan etki anemi ve trombositopeni idi (%73, %81). Carfilzomib 
ile overall yanıt oranı %73 idi. 3 (%27) hastada tedavi altında progresyon, 
7 (%64) hastada parsiyel yanıt ve 1(%0,09) hastada ise çok iyi kısmi yanıt 
elde edildi. Hastaların 4’ü (%36) hastalık progresyonu nedenli ex olmuştu. 
Median OS ise 60 (25-168) ay idi.

Tartışma: Carfizomib yüksek tolerabilite profiline sahip güvenli kabul 
edilebilecek etkili bir ikinci jenerasyon protezozom inhibitörüdür. En sık 
görülen yan etkisi anemi ve trombositopenidir. Bizim hastalarımızda da en 
sık görülen yan etki literatür ile benzer şekilde anemi ve trombositopeni 
idi. Uysal A. ve arkadaşlarının 21 hastayı içeren çalışmalarındakine benzer 
şekilde hastalarımızın Carfilzomib kullanma siklus sayısı 4 iken ORR %72 idi.

Sonuç: Hasta sayımız az olmakla birlikte dirençli-relaps MM hastalarında 
Carfilzomib kombinasyonları etkili ve güvenlidir.
Anahtar Kelimeler: Dirençli relaps multiple myeloma, carfilzomib

  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-003 Referans Numarası: 408

PLATELET REFRAKTERLİĞİ GELİŞEN BURKİTT LENFOMALI 
BİR ÇOCUK OLGUDA İMMUNADSORBSİYON UYGULAMASI
Mediha Akcan1, Özgür Cartı1, Yusuf Ziya Aral1, İrfan Yavaşoğlu2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Aydın  
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın

Platelet refrakterliği, ABO uygun ve yeterli dozda ardışık iki transfüzyon 
sonrası platelet sayısında beklenen artışın sağlanamamasıdır. Birinci saat-
te bakılan kan sayımında platelet sayısının 5x109/L’den daha az yükselme 
olması refrakterlik için ölçüt olarak kullanılmaktadır. Transfüze edilen 
ürünün özellikleri ve hastanın klinik ve immünolojik özellikleri refrakterlik 
gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Kan ürünlerindeki lökosit sayısının 
azaltılması, ABO uygun ürün kullanımı, transfüzyon öncesi çapraz karşılaş-
tırma yapılması refrakterliği önlemek için alınan önlemlerdir. Buna rağmen 
platelet refrakterliği halen klinik önemini korumaktadır. Burada platelet 
refrakterliği için immunadsorbsiyon uygulanan burkitt lenfomalı bir çocuk 
olgu sunulacaktır.

Olgu: Karın şişliği ve karın ağrısı yakınması ile başvuran 11 yaşındaki kız 
hastanın öyküsünden dört aydır olan karın ağrısı yakınması ile başvurduk-
ları Suriye’deki bir hastanede, batında kitle tespit edildiği ve açık biyopsi 
alınarak tüberküloz tanısı aldığı, beşli antitüberküloz tedavi başlandığı, 
izleminde karın ağrısının ve karında şişliğinin artması üzerine hastanemize 
başvurdukları öğrenildi. Evre III Burkitt lenfoma tanısı alan olgunun birinci 
kür kemoterapisi bittikten üç gün sonra platelet değeri 7000/mm3idi. 
Aferez trombosit süspansiyonu ile destek tedavisi başlandı. Febril nötro-
peni ve tifilitis kliniği gelişen olguya uygun antibiyotik tedavisi başlandı.
Bu dönemde ateşi devam eden olgunun kanlı dışkılama şikayeti başladı 
ve hemodinamik açıdan stabil olmadığı için yoğun bakıma alındı. Grade 
IV oral mukoziti gelişti ve ağız mukozasından da kanaması başladı. Günlük 
aferez trombosit desteğine rağmen platelet sayısı 1000/mm3 seviyesinde 
seyretti. (Tablo 1). Platelet refrakterliği olarak kabul edildi. IVIG tedavisine 
rağmen platelet sayısı yükseltilemedi. Hastanın kliniğine hemorajik sistit 
kliniği de eklendi. Kanama için diğer destek tedaviler uygulandı. Platelet 
refrakterliği için Asahi Kasei PlasautoƩ cihazı ile toplam 3 defa immünad-
sorbsiyon işlemi uygulandı. İzlemde myelosupresyonun da düzelmesi 
ile birlikte trombositopenisi düzelen hastanın kliniğinde de düzelme 
görüldü.

Sonuç: Ateş, kanama ve alloimünizasyonun hastamızdaki platelet ref-
rakterliğine neden olabileceğini düşündük. Alloimmun antikor çalışması 
yapamadık ancak hastamızın Suriyeli olması nedeniyle etnik açıdan HLA 
grup farklılıkları da platelet refrakterliği gelişimine katkıda bulunmuş 
olabilir. Klinik olarak belirgin kanama kliniği olması ve kanamaya yönelik 
bütün destek tedavilerini vermemize rağmen trombositopenisinin devam 

  Erişkin Akut Lösemiler

P-001 Referans Numarası: 371

BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİK HÜCRELİ NEOPLAZİ: 
NADİR GÖRÜLEN BİR HEMATOLOJİK MALİGNİTEDE TEK 
MERKEZ DENEYİMİ
Zehra Narlı Özdemir1, Güldane Cengiz Seval1, Atilla Uslu1, Mehmet Gündüz3,  
Sinem Civriz Bozdağ1, Selami Koçak Toprak1, Pervin Topçuoğlu1, Işınsu Kuzu2,  
Muhit Özcan1, Günhan Gürman1, Osman İlhan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Blastik Plazmasitoid Dendritik Hücreli Neoplazi (BPDCN) nadir 
görülen, agresif seyirli ve kötü prognozlu hematolojik bir malignitedir. 
BPDCN hastaları için üzerinde uzlaşılmış bir tedavi yoktur. Hastaların 
büyük bir kısmı yoğun kemoterapi içeren indüksiyon rejimlerine yanıt 
verir. Ancak kısa bir süre sonra nüks gelişen bu hastalıkta, genel sağkalım 
8 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bu çalışmamızda kliniğimizde BPDCN 
tanısı alan hastaların genel klinik ve biyolojik özelliklerini, prognostik belir-
teçlerini ve aldıkları tedavileri özetlemeye çalıştık.

Gereç-Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında 
Temmuz 2008 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında tanı alan 8 BPDCN 
hastasının kayıtlarını geriye dönük inceledik. BPDCN tanısı, Dünya Sağlık 
Örgütünün 2008 yılında yenilediği akut miyeloid lösemi ve ilişkili neop-
laziler alt başlığında belirtilen morfolojik ve immunfenotipik özellikler 
esas alınarak konuldu. Hastalara ait yaş, cinsiyet, klinik özellikler, tam kan 
sayımı, çevre kanı yayması, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, sitogenetik 
inceleme, PET ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile 
cilt lezyonlarını içeren patolojik bulgular kayıt altına alındı. İstatistiksel 
analizler için SPSS22 kullanıldı ve genel sağkalım analizi Kaplan-Meier 
yöntemi ile yapıldı.

Bulgular: Tüm hastalarımız erkekti (n=8) ve ortanca yaş 61 (21-77) bulun-
du. Tanı anında 8 hastanın 5 tanesinde (%62.5) kemik iliği tutulumu, 4 
hastada (%50) cilt bulguları, 5 hastada (%62.5) lenf nodu tutulumu ve 1 
hastada (12.5%) santral sinir sistemi tutulumu vardı. 3 hastada kompleks 
karyotip saptandı. İndüksiyon tedavisi olarak 5 hastaya (62.5%) CHOP 
kemoterapi rejimi, 2 hastaya (25%) hyperCVAD rejimi ve 1 hastaya FCM 
rejimi verildi. İndüksiyon tedavisine yanıt veren hastaların %83.3’ünde 
(n=5) tam remisyon (TR), %16.6’sında (n=1) parsiyel remisyon (PR) elde 
edildi. İndüksiyon tedavisi sonrası 2 hastada (%25) progresif hastalık 
tespit edildi. HyperCVAD tedavisi alan 2 hastadan (%25) bir tanesine tam 
uyuşumlu kardeş vericiden, diğerine tam uyuşumlu akraba dışı vericiden 
TR1’de allojeneik hematopoietik kök hücre nakli (AHKHN) yapıldı. Tahmini 
ortanca genel sağkalım 6.5 +1.1 ay (%95 CI 4.3-8.7) hesaplandı.

Sonuç: BPDCN tanısı koyabilmek için deneyimli hematopatologlara 
ihtiyaç vardır. Bu vakaların tedavisi konusunda hala bir fikir birliği yoktur. 
Ancak agresif lenfoproliferatif hastalıklar için uygun olan indüksiyon rejim-
lerinin ardından TR1’de AHKHN yapılması hala en uygun tedavi seçeneği 
olmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Blastik Plazmasitoid Dendritik Hücreli Neoplazi, indüksiyon 
kemoterapisi

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-002 Referans Numarası: 54

RELAPS/REFRAKTER MULTİPLE MYELOMA HASTALARINDA 
CARFİLZOMİB DENEYİMİ, TEK MERKEZ SONUÇLARI
Hava Üsküdar Teke, Tuba Kiraz Bulduk, Neslihan Andıç, Eren Gündüz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Multiple myeloma (MM) relaps riski yüksek bir hematolojik malig-
nitedir. Relaps/refrakter hastalar bilinen terapotik ajanlara dirençlidir. 
Carfilzomib, relaps /refrakter multiple myeloma hastalarında onaylı ve 
etkili yeni jenerasyon bir proteozom inhibitörüdür.

Materyal ve Metod: 2015-2018 yılları arasında ESOGÜTF Hematoloji Bilim 
Dalında Carfilzomib tedavisi verilen, relaps/refrakter olan 11 multiple 
myeloma hastası çalışmaya alındı. Hastaların 5’i (%45) kadın, 6’sı (%55) 
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Metod: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılmış olan 345 hasta-
nın dosyası geriye dönük tarandı. Primer ve sekonder graft yetmezliğinde 
etkili olan faktörler belirlenmeye çalışıldi. 

Sonuçlar: Üç yüz kirk beş hastanın on beşinde (%4,3) graft yetmezliği 
tespit edildi. Sekiz (%53,3) hastada primer, 7 (%46,7) hastada sekonder 
graft yetmezliği vardı. HLA uyumsuz dönör, ABO uyumsuz dönör, hastalık 
tanısı ve hazırlama rejimi ile graft yetmezliği arasında anlamlı iliski tespit 
edildi (p<0,05).Graft yetmezliği gelişen hastaların yedisi dönör lenfosit 
infüzyonu (DLI) ile, 3 hasta boost CD34+ile tedavi edilir iken, 7 hastaya 
ayni dönörden 2. nakil yapıldı. DLI tedavisi alan 7 hastanın 5’inde yanıt 
alındı. Yanıt alınamayan 2 hastanın 1’ine boost CD34 + tedavisi verildi. 
Yanıt alınamayan diğer hastaya ise aynı dönörden 2. nakil yapıldı. Boost 
CD34 + tedavisi alan 3 hastanın 2’sinde yanıt alınırken, 1 hastada yanıt alı-
namadı ve aynı dönördan ikinci kez HKHN yapıldı. İkinci kez nakil yapılan 
7 hastanın 3’ünde tam remisyon elde edildi. 

Tartışma: Hazırlama rejimi, ABO uyumlu dönör ve HLA uyumlu dönör 
graft yetmezliği üzerinde etkili olduğu bildirilmiş faktörlerdir. Yine önceki 
çalişmalarda graft yetmezliğinin daha çok lenfoma tanısı olan hastalarda 
olduğu bildirilmiştir. Bu calışmada ise hazırlama rejimi, ABO uyumlu dönör 
ve HLA uyumlu dönör gibi faktörlerin graft yetmezliğinde önemli olduğu 
tespit edilir iken en çok graft yetmezliğinin akut lenfoblastik lösemili (ALL) 
hastalarda olduğu görülmüştür. Graft yetmezliği için en iyi tedavi seçe-
neğinin ikinci kez yapılan nakil olduğu vurgulanmaktadır. Ancak çalışma-
mızda DLI tedavisi ile daha fazla oranda başarı elde edilmiştir. Literatürde 
de sekonder graft yetmezliğinde DLI tedavisinin başarılı olabileceğini 
vurgulayan vaka bazında çalışma vardır. 
Anahtar Kelimeler: primer graft yetmezliği sekonder graft yetmezliği

Tablo 1. Grfat yetmezliginde uygulanan tedaviler
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t-3

1 birincil AA - - - - - - + Fludarabin var
2 birincil AML - - - - - - - - -
3 ikincil AA - - - - + yok + siklofosfamid var
4 birincil PNH - - - - + var - - -
5 ikincil AML + + + yok  - - + ATGAM 

siklofosfamid 
fludarabin

var

6 birincil AA - - - - - - + fludarabin var
7 birincil MDS - + - var - - - - -
8 birincil HH + + + var - - - - -
9 ikincil AA - + - var - - - - -

10 ikincil AA - + - yok + var - - -
11 ikincil AA - + - yok - - + ATGAM busulfan 

fludarabin
var

12 ikincil AML - - - - - - + fludarabin TBI var
13 birincil ALL - - - - - - - - -
14 birincil ALL - - - - - - + fludarabin yok
15 ikincil ALL + + + var - - - - -

Tablo 2. Birincil ve ikincil graft yetmezligi hastalarinin ozellikleri

Hastalar  graft 
yetmezligi

tani HLA ABO CMV alici-verici

1 birincil AA uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif

2 birincil AML uyumlu akraba minor uyumsuz pozitif-pozitif
3 ikincil AA uyumlu kardes uyumlu negatif-pozitif
4 birincil PNH uyumlu kardes uyumlu pozitif-negatif
5 ikincil AML uyumlu akraba disi uyumlu pozitif-negatif
6 birincil AA uyumlu kardes mayor uyumsuz pozitif-pozitif
7 birincil MDS uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif
8 birincil HH uyumlu kardes mayor uyumsuz pozitif-pozitif
9 ikincil AA uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif

10 ikincil AA uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif
11 ikincil AA uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif
12 ikincil AML uyumlu kardes uyumlu pozitif-pozitif
13 birincil ALL uyumsuz akraba disi minor uyumsuz pozitif-pozitif
14 birincil ALL uyumsuz akraba disi minor uyumsuz  pozitif-pozitif
15 ikincil ALL haploidentik uyumlu pozitif-pozitif

etmesi nedeniyle terapotik plazmaferez yaptık. İşlem sırasında plazma 
yerine koyma tedavisi gerekmediği için plazma ile ilişkili enfeksiyon bula-
şından hastayı korumuş olduk. Kanama kliniğinin düzelmesinde ve olası 
bir mortalitenin engellemesinde uyguladığımız işlemin katkısı olduğunu 
düşünüyoruz. Bu işlemin yararının desteklenebilmesi için daha çok klinik 
vaka örneklerinin olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: trombositopeni, refrakter, immünadsorbsiyon

Tablo 1. Olgunun izlemdeki kan sayımı parametreleri

Tarih Hb  
(gr/dl)

Lökosit  
(/mm3)

Nötrofil  
(/mm3)

Platelet sayısı 
(/mm3)

MPV  
(fl)

Uygulanan tedaviler, 
klinik

08.11.2017 Kt 
başında

8,2 5890 5420 285000 8,1

14.11.2017 FEN 
(+)

9,7 570 - 28.000 10,5 G-CSF başlandı

16.11.2017 8,8 110 - 7000 10,2 1 ünite aferez trombosit 
verildi

17.11.2017 8,2 80 - 11.000 10,7 1 Ü aferez trombosit
17.11.2017 
Posttransfüzyon  
1. Saatte

7,7 70 - 16.000 9,5

21.11.2017 11.2 40 - 1000 10,9 Trombosit refrakterliği 
IVIg desteği

22.11.2017 9,3 50 - 12.000 9,6

23.11.2017 8,5 50 - 1000 - IVIG desteği, ardından 
trombosit transfüzyonu 
1. Saatte plt. 1000/mm3

26.11.2017 11,4 290 190 2000 - 1. seans 
immunadsorpsiyon 

işlemi başlandı. İşlem 
sırasında dekompanse 
olduğı için işlemin 25. 
Dksında sonlandırıldı.

26.11.2017  
1. seans çıkış

8,9 300 - 2000 -

28.11.2017  
2. seans giriş

9,4 1200 730 4000 - GIS kanaması, 
hemorajik sistit

28.11.2017 2. 
seans çıkış 12.2 
2270 1550 4000 
8,7 Trombosit 
transfüzyon 
desteği kesildi.

12.2 2270 1550 4000 8,7 Trombosit transfüzyon 
desteği kesildi.

29.11.2017  
3. seans giriş

11,8 2950 1680 5000 10,5

29.11.2017  
3. seans çıkış

12,4 6800 4230 3000 8,1 29.11.2017 3. seans 
çıkış 12,4 6800 4230 

3000 8,1 GIS kanaması 
azalmaya başladı, 

hemorajik sistit geriledi.
01.12.2017 9,2 10210 7560 9000 12,5
02.12.2017 9,0 12650 9060 36000 11,6

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-004 Referans Numarası: 32

AKHN YAPILAN HASTALARDA PRIMER VE SEKONDER 
GRAFT YETMEZLIGINDE ETKILI FAKTORLER VE DOGRU 
TEDAVI SECENEKLERI

Merve Pamukçuoğlu, Mehmet Sezgin Pepeler, Nuran Ahu Baysal, Burcu Ulkuden,  
Sahika Zeynep Aki, Gulsan Turkoz Sucak

Gazi Universitesi Tip Fakultesi Hematoloji Bolumu, Ankara, Turkiye

Giriş: Primer graft yetmezliği Allojenik Hematopotik Kök Hücre Nakli 
(AHKHN) sonrası 45. günde nötrofil sayısının > 0,5x109/L olmamasıdır. 
Sekonder graft yetmezliğinde ise engraftmanı takip eden dönemden 
sonra kemik iliğinde hastalık ile ilgili bulgu olmaksızın mutlak nötrofil 
sayısının < 0,5x109/L olmasıdır. Graft yetmezliği hematopoetik kök hücre 
naklinde (HKHN) başarı oranını düşüren bir faktördür. Bu nedenle graft 
yetmezliği üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve graft yetmezliği 
ortaya çıktıktan sonra en doğru tedavi seçeneğinin belirlenmesi gerekir. 
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Bazı raporlar otozomal dominant olarak da kalıtıldığını göstermektedir. 
Burada, GP1BA geninde daha önce literatürde tanımlanmamış homozigot 
c.243C>A mutasyonu gösterilen BSS olgusu sunulmuştur.

Olgu: 13 aylık erkek hasta, cildinde iki aydır aralıklı olarak ortaya çıkan 
döküntü şikayeti ile getirildi. Öyküsünden; yenidoğan döneminde iki defa 
intravenöz immünglobulin verildiği, ancak trombosit sayısının normale 
dönmediği, beş aylıkken burun kanaması nedeni ile trombosit süspan-
siyonu verildiği öğrenildi. Başvuru anında fizik muayenede; gövde ön 
yüzde birkaç adet peteşi ve bacak ön yüzlerinde ekimozu vardı. Trombosit 
sayısı 24000/ mm3, MPV:12.2 fl idi. Periferik yaymada her alanda 3-4 adet 
iri trombosit izlendi. Protrombin, parsiyel tromboplastin zamanı, fibrino-
jen düzeyi, vWF antijeni ve RiCof aktivitesi normal aralıkta idi. Kemik iliği 
aspirasyonunda yeterli sayıda megakaryosit izlendi, blast görülmedi. Ciddi 
trombositopeni (<20000/mm3) nedeni ile agregasyon testleri çalışılamadı. 
Akım sitometride CD41 ve CD42a düzeyleri normaldi. Teknik yetersizlik 
nedeni ile CD42b çalışılamadı. Elde edilen sonuçlar BSS için tanı koyduru-
cu değildi. Makrotrombositopeni ile giden hastalıklar açısından çalışılan 
mutasyon analizinde; GP1BA geninde homozigot c.243C>A mutasyonu 
saptanarak BSS tanısı konuldu.

Tartışma: BSS, GPIb / IX / V kompleksinin bileşenlerini kodlayan GP1BA, 
GP1BB veya GP9 genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Mutasyonların 
büyük bir kısmı GPIBA geninde meydana gelir ve bu mutasyonların çoğu 
trombosit yüzeyinde GPIbα ekspresyonunda azalmaya, bir kısmı ise fonk-
siyon kaybına yol açar. Tanımlamış olduğumuz bu mutasyon tipi, yenido-
ğan döneminden itibaren makrotrombositopeni, ciddi trombositopeni, 
normal sınırlarda CD41, CD42a düzeyleri ve mukokutanöz kanamalar ile 
seyretmektedir. BSS hastalarında akım sitometri ile hastalığın tanısını 
koymak mümkün olmayabilir. Bu nedenle klinik ve laboratuar bulguları 
ile şüphe edilen hastalarda mutasyon analizi yapılması tanı konulmasına 
yardımcı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bernard Soulier Sendromu, GP1BA, mutasyon

  Erişkin Akut Lösemiler

P-007 Referans Numarası: 265

OKSİDATİF STRES BELİRTECİ TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ İLE 
AKUT LÖSEMİ İLİŞKİSİ
Gültekin Pekcan, Selami Koçak Toprak, Pervin Topçuoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Oksidanların kanser gelişim aşamalarında rol oynadığı iyi bilinmek-
tedir. Artmış serbest radikal oluşumu; özelikle süper oksit anyonları ve 
antioksidan enzimlerin artışı; koruyucu adaptif cevap olarak lösemi hasta-
larında da gözlenmektedir. Bu çalışmada lösemide oksidadif stres belirteci 
olarak tiyol/disülfid dengesi düzeylerini araştırdık.

Materyal Method: Akut lösemi yeni tanı 53 hasta ve bu hastaların 
29’unun 1. ay kontrol sonuçları ile 77 sağlıklı kontrol grubunun sonuçları 
bu çalışmada karşılaştırıldı. Venöz kan örnekleri toplandı ve native tiyol, 
total tiyol ve disülfid düzeyleri ölçüldü. Native/total tiyol, disülfid/native 
tiyol ve disülfid total tiyol oranları iki grup arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Native ve total tiyol seviyeleri kontrol grubunda; yeni tanı hasta 
grubu ve 1.ay kontrol edilen hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksekti 
(p<0.001). Disülfid seviyelerinde; çalışma gruplarına göre kontrol grubun-
da anlamlı olarak fark görülmedi. Ancak tanı anındaki grupla 1.aydaki 
grup karşılaştırıldığında anlamlı fark görüldü (p=0.017). Kontrol grubu 
ile tanı anındaki ve 1. aydaki grup arasında disülfid/native tiyol oranında 
istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.001). Tanı anındaki grupla 1.aydaki 
grup arası disülfid/native tiyol oranında anlamlı fark bulunmadı (p=0.761). 
Kontrol grubu ile tanı anındaki ve 1. aydaki grup arasında disülfid/total 
tiyol oranında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.035). Tanı anındaki 
grupla 1.aydaki grup arasında disülfid/total tiyol oranında anlamlı fark 
bulunmadı (p=0.604). Kontrol grubu ile tanı anındaki ve 1. aydaki grup 
arasında native tiyol/total tiyol oranında istatistiksel anlamlı fark bulundu 
(p<0.001). Tanı anındaki grupla 1.aydaki grup arası native/total tiyol ora-
nında anlamlı fark bulunmadı (p=0.604).

Tartışma: Oksidatif stresin lösemi etyopatogenezinde rol oynadığı düşü-
nülmektedir. Bu sonuçlar lösemi hastalarında disülfid, native tiyol ve 
toplam tiyol seviyelerinde bir düşüş olduğunu özellikle de native tiyol 
ve toplam tiyol oranında anlamlı düşüş olduğunu gösterdi. Bu çalışmada 
yeni metod ile lösemi hastalarında dinamik tiyol/disülfid homeostazını 
araştırdık. Lösemi etyopatogenezindeki oksidatif stresin rolünü açıklama-
da yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akut lösemi, oksidatif stres, tiyol/disülfid

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-005 Referans Numarası: 369

KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİ OLGULARINA  
EŞLİK EDEN İMMÜN HASTALIKLAR
Tuba Nur Tahtakesen Güçer, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, 
Müge Gökçe, Ebru Yılmaz, Cengiz Bayram, Ezgi Uysalol,  Işık Odaman Al, Nihal Özdemir

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik immün trombositopeni (İTP), nedeni tam olarak aydınlatıl-
mamış, 12 aydan daha uzun süren izole trombositopeni olarak tanımlan-
maktadır. İmmün-disregülasyon nedeniyle romatolojik hastalıklar, immün 
yetersizlik ve tiroid hastalıklarının kronik İTP ile bir arada bulunabileceği 
bilinmektedir.

Amaç: Kronik İTP hastalarında eşlik eden immün hastalıkların 
değerlendirilmesi.

Materyal-Metod: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Hematoloji polikliniklerinde, 1995-2018 tarihleri arasında 1 yıldan 
uzun süre takip edilen toplam 154 kronik İTP tanılı (K/E: 1) hasta çalışmaya 
dâhil edildi.

Bulgular: 154 hastanın 79’ü kız (%51,3), 75’i erkekti (%48,7). Hastaların 
yaş ortalaması 13,6±5,8 yıl; tanı yaşı ortalama 7 yıl ± 4 yıl idi. Hastaların 
hiçbirinde hastane yatışı gerektiren ağır enfeksiyon yoktu. Sistemik lupus 
eritematoz için tanı kriterlerini karşılayan hasta yoktu, hiçbir hastada hipo/
hipertiroidiye ait klinik bulgu gözlenmedi. Hastalardan 2’sine, IgA düzey-
leri <7 mg/dl saptanarak, çocuk immünoloji kliniği tarafından selektif 
IgA eksikliği tanısı konuldu. IgM ve IgG düzeyleri tüm hastalarda normal 
saptandı. C3 düzeyi 4 hastada(%3), C4 düzeyi 1 hastada (%0,7) düşük 
bulundu. ANA değeri hastaların 16’sında(%12) normalin dışında (pozitif, 
iki poziitif, sınır değer) saptandı, Anti dsDNA 4 hastada (%0,3) pozitif idi. 
Hastaların üçünde ANA pozitifliğine Anti ds DNA pozitifliği, diğerinde C3 
düşüklüğüne sınırda ANA pozitifliği eşlik ediyordu. Bu hastalar romatoloji 
kliniği tarafından izleme alındılar. 22 hastada antiTPO(%15,5) ve 18 hasta-
da antiTG(%12,7) değerleri yüksek bulundu. Tiroid otoantikorları yüksek 
olanların çoğunluğu kız hastalardı(%67,5). fT4, TSH, AntiTPO, AntiTG’den 
en az 1’i değerlendirilen 129 hastadan 29’u(%22,4) hashimoto tiroiditi 
nedeniyle çocuk endokrinolojisi tarafından izleme alındı. Bir hastaya tiroid 
hormon replasmanı başlandı Geriye kalan 11 hasta tarafımızca tiroid fonk-
siyon testleri ile izleme alındı. Anti doku transglutaminazları değerlendiri-
len 93 hastanın 7’sinde ttg IgA ya da IgG’den en az 1’i pozitif saptandı. Bu 
hastalardan 2’sine gastroenteroloji tarafından endoskopi yapıldı ancak, 
çölyak hastalığı lehine bulgu saptanmadı. Hastaların 3’ü halen gastroente-
roloji tarafından takip edilmektedir, 2’sinin sonuçlarına ulaşılamamıştır. En 
az 1 otoimmun belirteci pozitif olan hasta sayısı 54(%35) idi.

Tartışma ve Sonuç: Kronik İTP’nin otoimmün hastalıklar ile birlikte görü-
lebildiği bilinmektedir. İTP’li olgularda diğer otoimmun hastalıklar tanıdan 
itibaren 10 yıl içerisinde herhangi bir dönemde ortaya çıkabilmektedir. 
Subklinik seyirli otoimmün durumların tespiti için ileri incelemeler gün-
lük klinik pratikte kar/zarar hesabı yapılarak yapılmalıdır. Teoride böyle 
bir birlikteliğin mevcut olduğunu bilmek ve ileri tetkikleri hastaya göre 
detaylandırmak gerekebilir. Hastalığa ait klinik bulgu olmasa da pek çok 
antikorun normal, sağlıklı popülasyona göre daha yüksek oranda pozitiflik 
gösterdiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik İTP, immun trombositopeni

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-006 Referans Numarası: 222

BERNARD SOULİER SENDROMU’NDA GP1BA GENİNDE  
YENİ BİR MUTASYON (C.243C>A)
Zeynep Canan Özdemir1, Yeter Düzenli Kar1, Serdar Ceylaner2, Ayşe Neslihan Tekin3, 
Özcan Bör1

1Eskişhir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı 
2İntergen Genetik Laboratuvarı, Medikal Genetik 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Giriş: Bernard Soulier Sendromu (BSS), kalıtsal geçiş gösteren, non-
sendromik kantitatif ve kalitatif trombosit hastalığıdır. Homozigot veya 
birleşik heterozigot olmak üzere 50’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. 
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  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-009 Referans Numarası: 447

HEMOFİLİ A VE B HASTALARINDA ISTH-BAT KANAMA 
SKORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gökhan Özgür1, Melda Özkan1, Murat Yıldırım1, Cengiz Beyan2, Meltem Aylı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Hemofili herediter bir kanama bozukluğudur. Bu hastalarda kana-
ma başlıca semptom olup kanamaların değerlendirilmesi klinik seyir ve 
takipte önem arz etmektedir. Bu nedenle kanama değerlendirmesin-
de standardizasyon oluşturmak adına çeşitli kanama skorları geliştiril-
miştir. International Society for Thrombosis and Hemostasis-Bleeding 
Assessment Tool (ISTH-BAT) 2010 yılında geliştirilen ve en sık kullanılan 
kanama skorlama araçlarından biridir. Bu çalışmada hemofili A ve B has-
talarında ISTH-BAT kanama skorlamasının değerlendirilmesi amaçlandı.

Metod: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan 
26.06.2018 gün 18/197 nolu etik kurul onayı alınmıştır. Bu çalışmada 
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde 2013-2016 
yılları arasında takip edilen toplam 151 hemofili A ve B hastası retrospektif 
olarak incelendi. Tüm hastalara ISTH-BAT kanama skorlaması uygulandı. 
Erkek hastalarda >3, kadın hastalarda >5 kanama skoru pozitif kabul 
edildi. Hem hemofili A hem de hemofili B için faktör düzeyi <%1 olanlar 
ağır hemofili, %1-5 olanlar orta hemofili, >%5 olanlar hafif hemofili olarak 
sınıflandırıldı. 

Sonuçlar: Çalışmaya tamamı erkek 151 (118 hemofili A, 33 hemofili B) 
hasta alındı. Hemofili A hastalarının yaş ortalaması 22,9 (19-32), hemofili 
B hastalarının yaş ortalaması 22,5 (19-40) bulundu. ISTH-BAT pozitifliği 
yönünden tüm hastalar karşılaştırıldığında hemofili A ve B’li hastalar 
arasında istatistiksel fark yoktu (p=0,327). Ağır + orta hemofili A’lı hastalar 
hafif hastalar ile karşılaştırıldığında ağır + orta hemofili A grubunda ISTH-
BAT pozitifliği hafif hemofili A grubundan anlamlı olarak daha yüksekti 
(p=0,002). Tüm hemofili A’lı hastaların %55,08’i, hafif hemofili A’lı hasta-
ların ise %71,15’inde ISTH-BAT skoru negatifti. ISTH-BAT pozitifliği yönün-
den ağır + orta hemofili B’li hastalar ile hafif hastalar arasında istatistiksel 
fark yoktu (p=0,112). Tüm hemofili B’li hastaların %45,45’inde ISTH-BAT 
skoru negatifti (Tablo 1).

Tartışma: Sonuç olarak, klinik pratikte von Willebrand hastalığından şüp-
helenilen hastalarda tanısal değerlendirmede ilk basamakta kullanılması 
önerilen ISTH-BAT skorunun hemofilili hastalarda, özellikle hemofili A’lı 
hastalarda negatifliği çok fazla olup, belirleyiciliği oldukça düşüktür. Bu 
nedenle aile öyküsü bulunan olgularda veya hemofiliden şüphelenilen 
durumlarda kanama semptomlarının çok belirgin olmaması halinde dahi 
tanı amaçlı laboratuvar incelemeleri gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hemofili, ISTH-BAT, Kanama Skorları

Tablo 1. Demografik ve laboratuvar özellikler

Tanı (n= 53) 1.ay kontrol(n=29) Kontrol grubu(n=77)

Yaş 50.1±17.2 49.89±16.3 48.5±14.7
Hemoglobin 9.37±2.35 9.67±2.69 14.12±1.13
Lökosit 28889±39148.01 23810.36±26406.16 7053.25±1717.75
Trombosit 98980.00±157621.28 125111.11±202523.98 260002.60±67023.96
Total protein 7.2±1.34 7.1±1.07 7.3±0.34
Albumin 3.9±0.53 3.9±0.53 4.4±0.31
Native tiyol 167.58±60.40 193.38±67.70 229.69±67.55
Total tiyol 207.22±63.68 245.46±65.87 258.83±72.50
Disülfid 19.81±10.40 26.03±12.42 14.57±9.29
SS/SH 13.54±9.81 15.43±5.45 6.79±5.1
SS/TOTAL SH 9.82±5.61 11.06±5.34 11.06±5.34
SH/TOTAL SH 80.35±11.22 77.87±10.68 88.66±7.15

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-008 Referans Numarası: 139

YENİ BİR DOMİNANT BETA TALASEMİ MUTASYONU 
TANIMLANAN BETA TALASEMİ İNTERMEDİA OLGUSU
Hüseyin Tokgöz1, Ümran Çalışkan1, Mine Balasar2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Giriş: Beta talasemi major, beta globulin genindeki defekte bağlı ola-
rak ortaya çıkan ve genellikle otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. 
Dominant geçişli beta talasemiler veya inklüzyon body beta talasemiler 
olarak da bilinmekte olup, moleküler olarak heterojen bir hastalıktır. 
Bugüne kadar 30 kadar dominant beta talasemi mutasyonu tanımlanmış-
tır (1). Bir burada talasemi intermedia kliniği olan bir olgumuzda tespit 
edilen ve daha önce tanımlanmamış olan yeni bir dominant beta talasemi 
vakasını sunuyoruz.

Olgu: Üç yaşında kız hasta halsizlik solukluk şikâyeti ile başvurdu. Anne 
baba akrabalığı bulunmayan hastanın babasının talasemi taşıyıcısı olduğu 
öğrenildi. Fizik bakısında cilt ve mukozalar soluk, skleralar hafif ikterik, 
dalak kot sınırında ele geliyor, traube alanı mat idi, diğer sistemler doğal-
dı. Tam kan sayımında BK:8100, Hb:7,1 MCV:78 RBC:3,17 PLT:467000 idi. 
Periferik yaymada eritrositler hipokrom mikrositer, belirgin anizositoz, 
poikilositoz, target cell, bazofilik noktalanma, gözyaşı hücreleri ve nor-
moblastemi mevcuttu. Serum demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin 
düzeyi normaldi. Hb elektroforezine HbA:%80,6 HbA2:%3,6 HbF:%15.8 idi. 
Hastanın annesinin tam kan sayımında Hb değeri, eritrosit indeksleri ve 
Hb elektroforezi normaldi. Babasının Hb elektroforezi ve eritrosit indeks-
leri klasik beta talasemi taşıyıcılığı ile uyumlu idi. hasta, anne ve babadan 
beta talasemi gen mutasyonu istendi. Yapılan tüm genom analizinde 
hastada beta talasemi geninde ekzon 3’te c.390_390delC heterozigot 
pozitif olarak saptandı (Şekil 1). Anne ve babadan HBB geni için yapılan 
tüm genom analizinde, anne ve babanın ekzon3’ünün normal olduğu, 
babasının başka bir mutasyon olarak ekzon 2’de P.Gln40ter (c.118C>T) 
mutasyonu için heterozigot taşıyıcı olduğu görüldü. Yapılan HLA incele-
mesinde hastanın ailenin öz çocuğu olduğu teyit edildi.

Mevcut bulgularla hastamızda, anne ve babasında olmayan bir hetero-
zigot mutasyon olması ve talasemi intermedia kliniği olması sebebiyle 
dominant beta talasemi düşünüldü. Hastamızda bu mutasyonun germ-
line mi yoksa akkiz somatik mutasyon mu olduğunu doğrulamak için 
hastadan cilt biyopsisi alınarak biyopsi materyalinde aynı mutasyonun 
çalışılması planlandı. Ayrıca bu genin proteinik halinin ortaya çıkarılarak 
stabil olup olmadığının çalışılması planlanmıştır.

Tartışma: Dominant beta talasemi mutasyonlarının çoğu, HBB geninin 
ekzon 3 mutasyonları olarak karşımıza çıkar (1). Olgumuzda tanımla-
dığımız ekzon 3’teki c.390_390delC mutasyonu, daha önce literatürde 
tanımlanmamış yeni bir mutasyon olarak (belki Hemoglobin Konya ismi 
ile) literatüre katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Talasemi, mutasyon

Kaynak
1. Efremov GD. Dominantly Inherited beta-Thalassemia. Hemoglobin. 

2007;31(2):193-207.
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Frick ve ark. 
(1953)

E M 0 İkinci Yok Yok NA Yok Gerileme 
(3 ay)

Broxson ve 
Hathaway 
(1987) 

E E* M 0 İkinci VY Yok 2 Yok Gerileme  
(1 hafta)

Vicente ve ark.
(1987)

E M 0 İkinci VY Yok 150 Yok Gerileme 
(3 ay)

Ries ve ark. 
(1995)

E M 5 İlk Yok İKK 5.2 (yüksek doz 
FVIII deplasman 
tedavisine bağlı 

maskelenmiş 
olabilir)

IVIG, 
hFVIII

Gerileme  
(5 hafta)L

Lulla ve ark. 
(2010)

K M 12 İlk Yok Postoperatif 
epistaksis ve 
hematemez

34 hFVIII 
rFVIIa

Gerileme  
(3 hafta)

Kotani ve ark. 
(2011)

K M 0 İlk Yok Elde 
subkutan 
hemoraji

199 Yok Gerileme 
(4 ay)

Olgu E M 0 İkinci FVIII 
rFVIIa

Kanlı dışkı 320 IVIG, 
rFVIIa

Gerileme  
(5 hafta)

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
P-011 Referans Numarası: 324

GLANZMANN TROMBASTENİSİ: CERRAHPAŞA TIP 
FAKÜLTESİ DENEYİMİ
Selin Ece Dedeoğlu1, Dilek Keskin2, Deniz Özmen2, Tuğrul Elverdi2, Muhlis Cem Ar2,  
Ayşe Salihoğlu2, Ahmet Emre Eşkazan2, Şeniz Öngören2, Teoman Soysal2, Zafer Başlar2

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

Amaç: Glanzmann Trombastenisi (GT), trombosit işlev kusuru ile giden, 
trombosit yüzey Glikoprotein IIb IIIa (Gp IIb IIIa) eksikliği ile karakterize 
kalıtsal bir hastalıktır. Nadir bir hastalık olmasına rağmen yönetimi zor 
olabilir. Çalışmada GT olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerini ele 
almak, Gp IIb IIIa düzeyleri ile kanama şiddetini ve dağılımını değerlen-
dirmek, kanama yerine ve invazif işlemin tipine göre tedavi yaklaşımlarını 
irdelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2007-2018 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Hematoloji Bilim Dalı ‘nın; trombosit agregometrisi ile ADP, epinefrin ve 
kollajen ile agregasyon yokluğu, ristosetin ile agregasyon varlığı ile tanı 
koyduğu GT hastaları çalışmaya alındı. Sitratlı tüpe alınan periferik kan-
dan; trombositten zengin plazma elde edilmiş ve akış sitometrik yöntemle 
glikoprotein IIb IIIa düzeylerine bakılarak hastaların tanıları doğrulanmış-
tır. Yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, trombosit Gp düzeyleri ve kanama 
profili, kanama durumlarında ve invazif girişimlerdeki tedavi yönetimleri 
geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 13 vaka incelendi. Erkek: Kadın oranı: 4/9’du. Tanı yaşı 
ortanca 10’du. Dokuz vaka çocuk yaşta 4 vaka erişkin yaşta tanı almıştı. 
Başvuru şikayetlerinin dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir. Hastalar, Gp IIb IIIa 
(CD41/CD61) düzeylerine göre sınıflandırıldı, CD41/CD61 yüzdesi %5< ise 
GT tip 1; %5-20 arasında ise GT tip 2; > %21 normale yakın durumlarda GT 
tip 3 kabul edildi. Altı (%46) vaka GT tip 1, 4 (%30) vaka GT tip 2, 3 (%24) 
vaka GT tip 3 idi. Hastalığın tipine göre kanama profili tablo 2’de belir-
tilmiştir. Kanama şiddeti, Dünya Sağlık Örgütü Kanama Değerlendirme 
Ölçeğine göre değerlendirildi. Hafif kanama (1.derece), minör mukozal 
kanamalar, peteşiler, görüşü etkilemeyen retinal kanamalar; anlamlı kana-
ma (2.derece), gastrointestinal kanama, hematüri ve hemoptizi; ağır kana-
ma (3.derece), kan ürünü desteği gereken kanamalar; çok ağır kanama 
(4. derece), mortalite ve morbidite yaratan retinal ve serebral kanamalar 
olarak tanımlanmıştır. Hastaların tiplere göre kanama şiddeti Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Glanzmann Trombastenisi tip 3 vakalarında major kanama 
ya da uygun profilaksi ile cerrahi işleme bağlı beklenmeyen kanama 
olmamıştır. Ancak 1 vakada travma sonrası ağır kanama görülmüştür. 
Glanzmann Trombastenisi tip 1 vakalarında ise uygun profilaktik tedavi-
ye rağmen ağır ve uzamış kanamalarının daha sık olduğu görülmüştür. 
Vakalarda 4. dereceden kanama yoktur.İnvazif işlem öncesi profilaktik ya 
da tedavisel uygulamalar Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 1. Hemofili A ve B hastalarında faktör düzeyine göre ISTH-BAT skoru değerlendirmesi

Ağır Orta Hafif Toplam

BAT+ BAT- BAT+ BAT- BAT+ BAT- BAT+ BAT-

Hemofili A 6 3 32 25 15 37 53 65
Hemofili B 2 0 5 10 11 5 18 15

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-010 Referans Numarası: 392

TRANSPLASENTAL HEMOFİLİ A VE PROFİLAKTİK 
REKOMBİNANT FVIIA TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU VE 
LİTERATÜR DERLEMESİ
İlkin Elif Günel Karaburun3, Selin Aytaç2, Gözdem Kaykı1, Şule Yiğit1, Tolga Çelik1,  
Fatma Gümrük2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocukluk döneminde inhibitor antikorlarla oluşan edinilmiş hemofili nadir 
rastlanan bir hastalıktır. Öte yandan maternal IgG antikorların (inhibitör) 
plasenta aracılığı ile fötal dolaşıma geçişine bağlı yenidoğan döneminde 
oluşan transplasental hemofili daha da nadir olup hayatı tehdit edebilecek 
neonatal hemorajilere yol açabildiği bildirilmektedir. Edinsel hemofili var-
lığı doğum esnasında veya sonrasında hem anne hem de bebekte kana-
maya eğilim yaratabilir. Bu çalışmada edinsel Hemofili A tanılı anne ve bu 
anneden doğan yenidoğan bebek olgunun profilaktik rFVIIa ile başarılı 
tedavisi ve literatür derlemesi sunulmaktadır. 

Olgu: İlk gebeliğinden sonra edinsel hemofili A tanısı alan 27 yaşındaki 
anne ikinci gebeliğinde doğum için hastanemize kabul edildi. Hastanın 
gebelikleri arasında 15 ay mevcuttu. Annenin Faktör VIII seviyesi düşük 
(<1%), inhibitör titresi ise yüksek(>100NBU) bulundu. Anne erişkin hema-
toloji bölümü tarafından rFVIIa ile tedavi edilerek doğuma hazırlanmış 
olup C/S ile komplikasyonsuz term bir erkek bebek dünyaya getirmiş-
tir. Annedeki mevcut öykü nedeni ile yenidoğan bebeğe hayatının ilk 
gününde bakılan FVIII seviyesi düşük (0.3%) ve inhibitör titresi yüksek 
(320 NBU) olarak saptandı. Kraniyal ve abdominal ultrasonografisi normal 
olarak sonuçlandı ve herhangi bir kanama bulgusu olmasa da yaşamsal 
organlara kanama riski ve çok yüksek inhibitör titresi nedeniyle 90µg/
kg/gün dozunda proflaktik rFVIIa tedavisi yaşamın 2. gününde verilmeye 
başlandı. Hastanın 3. gününde kanlı dışkısı oldu ancak Hb düzeyinde bir 
düşüş saptanmadı. Tedaviye IVIG tedavisi de eklendi. rFVIIa tedavisine 
4 hafta boyunca devam edildi ve inhibitör titresi düzenli olarak kontrol 
edildi. Hastanın inhibitör düzeyi ilk hafta 256 NBU’e, ikinci hafta 51 NBU’e 
ve dördüncü hafta 2 NBU’e geriledi. Dördüncü haftada alınan FVIII seviyesi 
2.7%olarak saptandı ve profilaktik tedavi beşinci haftasında sonlandırıldı. 
Anne sütünde inhibitor antikor varlığı saptanması amacıyla çalışılan aPTT 
karışım testinde antikor saptanmamış olmasına karşın(teknik nedenler ?) 
anne sütüne ek olarak bebeğe mama desteği de yapıldı. 

Tartışma: Literatürde az sayıda transplasental otoantikorlara bağlı geli-
şen neonatal edinsel hemofili vakası yayınlanmış olup çoğu inhibitörün 
annede gebelikten ortanca 30 ay sonra spontan olarak kaybolduğu, FVIII 
inhibitörlerinin bir sonraki gebelikte ve/veya doğumda ve öncesinde 
nadiren mevcut olduğu belirtilmiştir. Literatürde raporlanan pik inhibi-
tör titresi 150 BU olmakla birlikte bizim vakamızda 320 NBU olup daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 1.). Olgumuz ilginç nadir ve hem erişkin hem 
de pediatrik hematologları ilgilendiren literatüre katkı sağlayacak ve bazı 
tartışmalı çok, bilinmeyen noktalarıgebelikte inhibitör antikorları etkili ve 
güvenli temizleyebilecek yöntemler, anne sütüne inhibitör antikor geçişi 
vb) gündeme getirecektir.
Anahtar Kelimeler: Edinsel hemofili, yenidoğan, gebelik, tedavi



258

44
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

31
 Ek

im
 - 

03
 K

as
ım

 20
18

, A
nt

al
ya

yanında megakaryopoeze ilişkin veri son derece azdır. Çalışmamızda bu 
kısıtlı hasta grubundaki megakaryopoez bulgularını geliş laboratuvar 
değerleri ile tedavi yanıtları ile karşılaştırmayı hedefledik.

Metodlar: 80 yaş ve üzeri, 2009 International Working Group (IWG) kriter-
lerine göre ITP tanısı konulan 31 hasta çalışmaya alındı. Myelodisplastik 
sendrom ön tanısı ile kemik iliği aspirasyonu yapılan hastaların bulguları 
ve aspirasyon incelemeleri yapıldı.

Bulgular: Hastaların median yaşı 85 idi (80-93). 14 hasta kadın (45.2%), 
17 hasta erkek idi (54.8%). Hastaların gelişindeki ortalam trombosit sayısı 
40.130/mm3 (7000-96.000) ve geliş ortalama trombosit hacmi (MCV) 
10.33fL idi (8-14). Hastaların geliş değerlendirmelerinde eşlik eden kronik 
hastalıkları ve antiagregan kullanımları nedeni ile hedeflenen trombosit 
sayıları değişkendi. 12 hastanın hedef trombosit sayısı 30.000/mm3 üzeri 
iken, 19 hastanın hedeflenen trombosit sayısı antiagregan kullanımı 
mutlak endikasyon ile 75.000/mm3 ve üzeri idi (61.3%). Çevresel yayma-
larında 17 hastada displazi bulguları izlendi (54.8%). 16 hastaya kemik 
iliği aspirasyon ve biyopsisi yapılmış idi (51.6%). Hastaların yalnızca 1’inde 
displaziyi destekleyecek sitogenetik bulgu izlendi. Kemik iliği aspirasyonu 
yapılan hastaların 5inde megakaryosit sayısı azalmış (31.3%), 4 hastada 
artmış (25%) iken 7 hastada normal bulundu(43.8%).

Sonuçlar: İleri yaş İTP hastalarında dismegakaryopoez ön planda olacak 
bir patogenetik mekanizma olarak dikkati çekmektedir. Çalışmamızda 
gerek displastik özelliklerden mikromegakaryosit varlığının gerek ise de 
çok segmentli nukleus varlığının geliş trombosit değerleri ve tedavi yanıtı 
ile ilişkili olduğu, displazi ile ilişkili olmadığı düşünülen immatür formların 
varlığının, emperipolezis,çıplak nükleus varlığı, hipolobulasyon, ve hiper-
segmente nukleus varlığının geliş değerleri ile ilişkili olduğu gözlendi. İleri 
yaş hastalarda bu nedenle kemik iliği aspirasyonu yapılmasının tanı ve 
takipte yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: İmmün trombositopeni, ileri yaş, megakaryopoez

Şekil 1. Displastik Megakaryopoez Bulguları (A.Mikromegakaryosit B.Multinukleer Megakaryosit)

Şekil 2. Displastik Olmayan Megakaryopoez Bulguları (A. Hipolobulasyon B. Tomurcuklanma C. Çıplak nukleus 
D. Emperiopolesis

Tartışma ve Sonuç: Uygulamalar literatürden farklı değildir. Profilaktik 
tedavilerin başarısı Gp düzeyi ile ilişkili olabilir. Hasta sayısı az olsa da 
Gp IIb IIIa düzeyi düşük olgularda kanamalarının daha sık ve ağır olduğu 
görülmüştür. Ancak GT tip1 vakalarında daha yoğun profilaksi uygulama-
sına gerek olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Bunun için çok merkezli 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: glanzmann, profilaksi, glikoprotein IIb IIIa

Tablo 1. Başvurudaki kanamaların dağılımı (n13) 

Tablo 2. Hastalık tipine göre kanama profili 

Tablo 3. Hastalık tipine göre kanama şiddeti dağılımı 

Tablo 4. Profilaktik ve tedavisel uygulamalar 

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-012 Referans Numarası: 70

İLERİ YAŞ İMMÜN TROMBOSİTOPENİ HASTALARINDA 
MEGAKARYOSİT MORFOLOJİSİNİN KLİNİK VE 
LABORATUVAR BULGULARI İLE İLİŞKİSİ
Elif Gülsüm Ümit,  Onur Kırkızlar, Muzaffer Demir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: İmmün trombositopeni (ITP), çevresel kanda gerek hücresel, gerek-
se antikor aracılı immün yollar ile trombosit yıkımı yanında kemik iliğinde 
megakaryopoezin inhibisyonu ya da dismegakaryopoez ile karakterize 
olan ve toplumda en sık görülen kanama hastalığıdır. Yaş ile insidansın 
arttığı bildirilse de, ileri yaş hastalara (>80 yaş) ait immün trombosit yıkımı 
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  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-014 Referans Numarası: 400

BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ: AYNI AİLEDEN ÜÇ BİREYE TEK 
VERİCİDEN BAŞARILI NAKİL ÖYKÜSÜ
Başak Adaklı Aksoy1, Selime Aydoğdu2, Gürcan Dikme2, Nüşabe Kaya3, Ali Önder Atça3, 
Murat Büyükdoğan4, Ceyhun Bozkurt1, Tunç Fışgın5

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; Bahçelievler Medicalpark 
Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 
2Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 
3Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Radyoloji Bölümü  
4İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi  
5Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi

Talasemi majör kalıtımsal bir hemoglobinopati olup tek küratif tedavisi 
hematopoetik kök hücre naklidir. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Medical Park Bahçelievler Hastanesi çocuk kök hücre nakil ünitesinde 
talasemi majör tanılı üç kardeşe üçer ay ara ile kök hücre nakli yapılmış 
olup bu üç nakil tek bir vericiden(17 yaş,10/10 tam uyumlu) bir seferde 
toplanmış perifer kaynaklı kök hücre ile gerçekleştirilmiştir. Ağustos 
2016’da tam uyumlu ablaları vericileri olan talasemi majör tanılı üç 
kardeş merkezimize başvurdu. Nakile en büyük kardeşten başlanması, 
komplikasyon gelişmemesi halinde diğerlerinin üçer ay ara ile yapılması 
planlandı. 13 yaşındaki kardeş organ hasarı gelişimi açısından en yüksek 
riske sahip olduğundan ilk nakil olarak alındı. Hazırlama rejimi olarak 
busulfan/ fludarabin/ siklofosfamid/ thiotepa ve ATG verildi. Defibrotide 
profilaksisi başlandı. Hastaya 24.07.2017 tarihinde 5,5 x10e6/kg olacak 
şekilde perifer kaynaklı kök hücre verilerek nakil yapıldı. Kök hücre eldesi 
için sağlıklı verici G-CSF ile indüklendi, perifer kaynaklı kök hücre toplan-
dı. Hastaların kilosuna göre ilk alıcıya gerekli miktar kullanılıp kalan ürün 
bölünerek donduruldu. GVHD profilaksisi için siklosporin ve metotreksat 
verildi. İzlemde orta–ağır sinüzoidal obstrüksiyon sendromu gelişti, des-
tek tedavi ile düzeldi. Nötrofil engraftmanı: +16. gün, trombosit engraft-
manı: +64. gün ve kimerizm incelemeleri: +30. gün : %98, +60. gün: %99 
+180. gün: %98 olarak gerçekleşti. İlk nakilden üç ay sonra 4 yaşındaki 
kardeşe defibrotide profilaksisi ile verilen busulfan/ fludarabin/ siklofos-
famid/ thiotepa ve ATG’li hazırlama rejimi ardından 23.10.2017 tarihinde 
perifer kaynaklı dondurularak saklanmış ürün ile nakil yapıldı. 6,8 x10e6/
kg kök hücre infüzyonu verildi. GVHD profilaksisi için siklosporin ve 
metotreksat kullanıldı. Hafif dereceli sinüzoidal obstrüksiyon sendromu 
nedeniyle tedavisi düzenlendi. Nötrofil engraftmanı: +11. gün, trombo-
sit engraftmanı: +16. gün, kimerizm incelemeleri: +30. gün: %99, +60. 
gün: %99 +180. gün: %99 olarak saptandı. Son nakil 3 yaşındaki kız 
kardeşe defibrotide profilaksisi ile birlikte uygulanan hazırlama rejimi 
sonrası 29.01.2018 tarihinde yapıldı. 7x10e6/kg olacak şekilde kök hücre 
infüzyonu verildi. GVHD profilaksisi için siklosporin ve metotreksat kulla-
nıldı. Hafif dereceli sinüzoidal obstrüksiyon sendromu nedeniyle tedavisi 
düzenlendi. Nötrofil engraftmanı: +10. gün, trombosit engraftmanı: +27. 
gün, kimerizm incelemeleri: +30. gün: %99, +60. gün: %99 +180. gün: 
%99 olarak gerçekleşti. İlk hastanın naklinden sonra 13 ay, son hastanın 
naklinden sonra 7 ay geçmiş durumda olup kontrol değerlendirmele-
rinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Hiçbirinde GVHD bulgusu 
gelişmemiştir. Talasemi majör tanılı bu üç kardeşi vakaların tıbbi ve 
sosyal anlamda planlanması ve tek verici ile üç naklin başarılı bir biçimde 
gerçekleştirilmiş olması, bu bakımdan dünya literatüründe benzer vaka 
bulunmaması nedeniyle sunduk.
Anahtar Kelimeler: talasemi major, kök hücre nakli, akraba içi verici

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-015 Referans Numarası: 299

ADÖLASAN ÇAĞDA HEMATOLOJİK BULGU VEREN  
FANKONİ APLASTİK ANEMİSİ
Osman Kara, Cafer Adıgüzel

Özel Medical Park Göztepe Hastanesi

Giriş: Fankoni Aplastik Anemisi (FAA); FANC genindeki mutasyon sonucu 
meydana gelen, konjenital malformasyonlar, maligniteye eğilim ve bir dizi 
hematolojik bulgu ile karakterize, otozomal resesif geçiş gösteren genetik 
bir bozukluktur.

Tablo 1. Megakaryopoez morfolojisi ve bulgular ile ilişkisi
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Displastik olmayan 
özellikler

İmmatür formlar 6 (37.5%) 0.006  
(daha yüksek geliş)

0.21 0.89 0.673

Emperipolezis 3 (18.8%) 0.58 0.63 0.001 0.029

Tomurcuklanma 8 (50%) 0.45 0.73 0.61 0.584

Çıplak nukleus 6 (37.5%) 0.021 (var olanlarda 
daha yüksek plt)

0.5 0.237 0.673

Hipolobulasyon 7 (43.8%) 0.021 (var olanlarda 
daha yüksek plt)

0.39 0.41 0.587

Displastik özellikler Multipl segmentli 
nukleus

6 (37.5%) 0.005 0.03 
(kötü)

0.36 0.673

Mikromegakaryosit 8 (50%) 0.012 (var olanlarda 
daha yüksek plt)

0.15 0.5 0.584

Hipogranulasyon 3 (18.8%) 0.052 0.49 0.93 0.389

Megakaryosit 
sellülarite

Normal 7 0.58 0.87 0.001 0.83

Hipo 5

Hiper 4

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-013 Referans Numarası: 255

BETA TALASEMİ MAJOR TANILI HASTALARDA KALP VE 
SOLUNUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Zorlu1, Esra Pekpak2, Osman Başpınar3, Sinan Akbayram2

1Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
3Gaziantep Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Amaç: Beta Talasemi Major, hemolitik anemi ile karakterize, transfüzyon 
bağımlı genetik bir hastalıktır. Tekrarlayan transfüzyonlar sonucu biriken 
demir, başta kalp olmak üzere akciğerler dahil birçok organda fonksiyon 
bozukluğuna yol açmaktadır. Çalışmamızda Talasemi Majorlü hastalarda 
solunum ve kardiyak fonksiyonları incelemeyi ve aralarındaki ilişkiyi sap-
tamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 1 Eylül 2017 – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Gaziantep 
Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümü’müzde izlenen 5-18 yaş arasında 
35 talasemi major tanılı hasta çalışmaya alındı. Hastalara solunum fonksi-
yon testi, M-mode, PW Doppler ve doku doppler ekokardiyografi yapıldı. 
Elde edilen veriler cinsiyet, ortalama ferritin değeri, toplam transfüzyon 
sayısı ve splenektomili olma durumlarına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Solunum fonksiyon testleri 12 hastada (%37,5) normal bulu-
nurken; 3 hastada (%9,4) izole restriktif ve 17 hastada (%53,1) restriktif 
ve distal hava yolları obstrüksiyonu birlikteliğini gösterdi. Splenektomi 
durumu, toplam transfüzyon sayısı ve ortalama ferritin değerleri ile solu-
num fonksiyon testleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). PW 
Doppler ve Doppler ekokardiyografi parametreleri ile hiçbir hastada kalp 
yetmezliği saptanmadı. Ancak splenektomili, ortalama ferritin değeri 
>1500 ng/ml olan ve transfüzyon sayısı >200 olan gruplarda sol ventrikül 
ölçümleri diğer gruplara göre daha yüksek saptandı (p<0,05). Solunum 
fonksiyon testi sonuçlarına göre oluşan gruplar arasında Doppler ekokar-
diyografi parametrelerinin sonuçları karşılaştırıldığında ise anlamlı farklılık 
saptanmadı.

Sonuç: Literatürde Talasemi Majorlu hastalarda solunum fonksiyon 
bozukluğu ile kardiyak fonksiyon bozukluğunu karşılaştıran bir çalışmaya 
rastlanmadı. Bizim çalışmamıza ise bu iki grup arasında bir ilişki gösterile-
medi. Daha büyük hasta gruplarında doku doppleri ve solunum fonksiyon 
testlerinin yanı sıra magnetik rezonans görüntüleme gibi yeni yöntemlerin 
kullanılarak bu ilişkinin varlığının değerlendirilebileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Talasemi Major, ekokadiyografi, solunum fonksiyon testleri, 
çocuk
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Şekil 2. 

Şekil 3. 

  Pediatrik Akut Lösemiler
P-018 Referans Numarası: 393

DEKSAMETAZON İLİŞKİLİ PSİKİYATRİK YAN ETKİLER
Dilek Kaçar1, Özlem Arman Bilir1, Melek Işık1, Mehmet Orhan Erkan2, Pamir Işık1,  
Neşe Yaralı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinin temellerinden biri olan korti-
kosteroidlerin nöropsikiyatrik yan etkileri iyi tanımlanmış olmakla birlikte 
çocuklarda deksametazonun yan etkilerinin daha fazla olduğunu ileri 
süren çalışmalar dışında risk faktörleri gösterilememiştir.

1. Olgu: On yedi yaşındaki erkek hasta ALL tanısı ile indüksiyonda predni-
zolon kullanırken duygu durum bozukluğu gözlenmemişti. Reindüksiyon 
sırasında deksametazonun 22. gününde aniden aşırı hareketlilik, bağırarak 
küfürlü konuşma, etrafına para saçma şeklinde mani benzeri bir tablo 
gelişti. Aynı dönemde hiperglisemi de vardı. Hastada kortikosteroid ilişkili 
psikiyatrik yan etki düşünülerek diazepam ile semptomlar kontrol altına 
alındı, deksametazon kesildi. Antipsikotik ve antidepresan tedavi başlandı. 
Tekrar kortikosteroid kullanması gerekmeyen hastada tedavileri kesildik-
ten sonra da her hangi bir psikiyatrik semptom ortaya çıkmadı.

Genellikle progresif pansitopeni tablosu şeklinde prezante olan hemato-
lojik bulgular çoğunlukla 5-10 yaş arasında belirginleşir.

Bu vaka sunumunda; 20’li yaşlara kadar hematolojik bulgu vermeyen 
sadece iskelet anomalileri ile (skolyoz, kısa boy ve başparmak anomalisi) 
seyreden bir FAA vakasını bildirmekteyiz.

Olgu: 24 yaşındaki erkek hasta hematoloji polikliniğimize, yaklaşık 1 yıl 
önce saptanan transfüzyon bağımlı makrositer anemi nedeni ile başvur-
du. Bakılan tam kan sayımında WBC: 3300/µL, ANC: 1500/µL, Hb: 6.8 gr/
dl, MCV: 122 fL, PLT: 192000/µL olarak saptandı. Bisitopeni etyolojisine 
yönelik olarak yapılan incelemelerde nutrisyonel ve hemoliz parametreleri 
normaldi. Biyokimyasal belirteçleri ve PNH (FLAER) paneli de normal ola-
rak saptanan olgunun periferik yaymasında atipik bir bulgu saptanmadı. 
Fizik muayenede iskelet sistemi bulguları dışında (belirgin skolyoz, yaş 
aralığına göre kısa boy ve her 2 el başparmağında ve tırnak yataklarında 
anomali) patolojik bir bulguya rastlanmadı (Şekil 1,2 ve 3).

Bisitopeni ve iskelet sistemi bozuklukları izlenen hastaya FAA ön tanısı ile 
kemik iliği (Kİ) incelemesi planlandı. KİBx ‘de yaşa göre belirgin hiposelü-
larite (%20) ve her 3 seride %10-15 oranında displazi izlenmesi üzerine 
aplastik anemi veya hiposelüler MDS tanıları düşünüldü. Kİ’den bakılan 
sitogenetik incelemede herhangi bir mutasyon izlenmezken, periferik 
kandan bakılan diepoksibütan (DEB) ile uyarılmış kromozom kırık oranı 
%180 olarak bulundu ve hastaya FAA tanısı kondu.

Transfüzyon bağımlı (2 paket ES/ay) anemisi olan vakaya 10/10 HLA - doku 
grubu uyumu olan erkek kardeşinden Fludarabin + Siklofosfamid hazır-
lama rejimi ile 5.2x 10⁶ kemik iliği kaynaklı CD34+ kök hücre nakledildi.

Şu anda post-transplant 120. gününde sorunsuz izlenen olguda %100 
donör kimerizmi ile birlikte WBC: 4480/µL, ANC: 2650/µL, Hb:14 gr/dl, PLT: 
218000/µL olarak saptandı. 

Sonuç: Fanconi Aplastik Anemisi; özellikle aplastik anemi (AA) düşünülen 
ve iskelet anomalileri izlenen 40 yaş altı olgularda akla gelmelidir. DEB ile 
uyarılmış kromozom analizi yüksek oranda tanı koydurucu olduğundan, 
erken yaştaki AA olgularının tümüne bakılmalıdır. Tedavi stratejisi AA’den 
büyük oranda farklı olduğundan ayırıcı tanı iyi yapılmalı ve FAA vakaları 
Allojeneik Kök Hücre nakline yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fanconi aplastik anemisi, allojeneik kök hücre nakli

Şekil 1.
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kısıtlanması gösteren yamasal sinyal değişikliği saptandı. Hastanın 7 gün 
önce İT MTX tedavisi aldığı göz önünde bulundurulduğunda, radyolojik ve 
klinik bulgular ile MTX toksisitesi düşünüldü. İzlemde hastanın semptom-
ları geriledi ve kalıcı sekel görülmedi.

Tartışma: Subakut nörotoksisite, MTX uygulamasından sonra hastaların 
%3-15’inde bildirilmiştir ve artmış kümülatif ilaç maruziyeti, uygulama 
yolu, yaş ve yüksek metotreksat/lökoverin oranı ile ilişkilidir ve patofiz-
yolojisi tam olarak açıklanamamıştır. MTX, dihidrofolat redüktazı inhibe 
ederek adenozin ve homosisteini arttırır. Adenozin presinaptik kav-
şaklarda nörotransmitterlerin salınımını yavaşlatarak postsinaptik yanıtı 
değiştirebilir. Homosistein, vasküler endotele doğrudan toksik olabilir.ALL 
tedavisi gören akut nörolojik bulguları olan tüm hastalarda MTX nörotok-
sisitesinden şüphelenilmelidir.
Anahtar Kelimeler: akut lenfoblastik lösemi, çocuk, metotrexat, nörotoksisite

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-020 Referans Numarası: 40

AĞIR APLASTİK ANEMİ HASTALARINDA HEMATOPOETİK 
KÖK HÜCRE NAKLİNDE KULLANILAN HAZIRLIK 
REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Elifcan Aladağ, Haluk Demiroğlu, Rafiye Çiftçiler, Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, 
Salih Aksu, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Osman İlhami Özcebe, Hakan Göker

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Ağır aplastik anemili hastalardaki hematolojik belirtileri düzeltmek 
için en iyi tedavi seçeneklerinden birisi allojenik hematopoetik kök hücre 
naklidir. Bu çalışmanın amacı, fludarabin bazlı hazırlık rejimleri ile fluda-
rabin içermeyen rejimlerin, nakil sonrası sağkalıma etkisini araştırmaktır.

Materyal ve Metot: Çalışma Hacettepe Üniversitesi kök hücre transplan-
tasyon merkezinde Şubat 2002 ve Mart 2015 tarihleri arasında takip edilen 
25 ağır aplastik anemi hastasının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıl-
mıştır. Çalışmaya alınan hastaların median yaşı 27 (16-55) olarak izlenmiş-
tir. Tüm hastalardan onam alındıktan sonra 24 hastaya tam HLA uyumlu 
akrabadan allojenik hematopoetik kök hücre nakil yapılırken, 1 hastaya 
haploidentik hematopoetik kök hücre nakil yapılmıştır. Hematopoetik kök 
hücreler donörlerin periferik kanından aferezle toplanmıştır. 8 hastaya 
standart 50 mg/kg siklofosfamid(Cy)-5-10 mg/kg ATG-FreseniusR hazırla-
ma rejimi kullanılırken, çok transfüzyon almış olan 13 hastaya 50 mg/kg 
2 gün Cy, 5 gün 25mg/m2 fludarabin (flu) ve 5-10 mg/kg ATG-FreseniusR 
rejimi kullanıldı. Hastalara Greft- versus host hastalığı proflaksisi olarak 
standart 3mg/kg siklosporin A intravenöz infüzyon- 1.gün 10mg/m2, 3-6 
ve 11.günler 5 mg/m2 verildi.

Bulgular: Hastaların median izlem süresi 117 ay (3-159) olarak izlendi. 5 
yıllık total sağkalım, fludarabin bazlı hazırlık rejimi kullanılan hastalarda 
%93 iken kullanılmayan hastalarda %87 olarak izlendi. İki grup arasında 
total sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p:0.58) 
Median nötrofil engrafman zamanı tüm grupta 11 gün, median trombosit 
engrafman zamanı ise 13 gün olarak izlendi. Fludarabin bazlı hazırlık rejimi 
alan 1 hastada primer trombosit greft yetmezliği görüldü.

Sonuç: Ağır aplastik anemili hastalara allojenik kök hücre nakli öncesin-
de kullanılacak Fludarabin bazlı hazırlık rejimleri(Flu-Cy-ATG), standart 
Cy-ATG hazırlık rejimine alternatif güvenli bir seçenek olabilir.
Anahtar Kelimeler: aplastik,allojenik, fludarabin, ATG

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-021 Referans Numarası: 405

İMMÜN TROMBOSİTOPENİ PATOGENEZİNDE MONOSİT 
KEMOATRAKTANLARININ ROLÜ
Hasan Göze, Elif G Ümit, Muzaffer Demir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: İmmün trombositopeni (İTP), antikor aracılı trombosit yıkımı ile en 
sık edinilen otoimmün hemorajik bozukluktur. Enflamatuar süreç, pato-
genezin yanı sıra terapötik yolun temizlenmesi için spot ışığı üzerinde 
olmuştur. Kemokinler, lökosit fonksiyonları ve transmembran reseptör 

2. Olgu: On beş yaşında ALL tanısı ile izlenen kız hastaya indüksiyon-
da prednizolon kullanırken depresif semptomları sebebiyle antidepresan 
başlanmıştı. Konsolidasyonda deksametazon alırken uykusuzluk, hırçınlık, 
uyumsuzluk yakınmaları başladı. Aynı zamanda hiperglisemi de geliş-
mişti. Deksametazonun 5. gününde hasta çığlıklar atarak annesine ve 
klinik çalışanlarına fiziksel şiddet uygulamaya, hastaneden kaçmaya çalıştı. 
Kortikosteroid ilişkili psikiyatrik yan etki düşünülerek deksametazon kesildi, 
semptomları sublingual antipsikotik ile azaldı. Takibinde deksametazon 
içeren iki kemoterapi bloğu sırasında da antipsikotik ve antidepresan kul-
lanırken hırçınlık ve uyumsuzluk gözlendi ancak şiddete meyil yaşanmadı.

Tartışma: Kortikosteroidler; anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, 
mani, psikoz gibi çeşitli psikiyatrik semptomlara sebep olabilmektedir. 
Erişkinlerde insidans %6- 36 arasında olup doz ile yan etki sıklığı ilişkilidir. 
Çocukluk çağında insidans ve doz-yanıt ilişkisi net değilken ALL’li çocuk-
larda yapılan bir çalışmada davranışsal yan etki deksametazon grubunda 
%6, prednizolon grubunda %1 olarak bulunmuştur. Çocukluk çağı ALL 
indüksiyonunda deksametazon ve prednizolonu karşılaştıran bir metaa-
nalizde de deksametazonla 4 kattan fazla nöropsikiyatrik yan etki bildi-
rilmiştir. Patofizyolojide stresin kortikosteroidlerce taklit edildiği düşünül-
mektedir. Kortikosteroidlerin kesilmesi semptom kontrolü için yeterliyken 
gerektiğinde benzodiazepin ve/veya antipsikotikler de kullanılmaktadır.
Sunulan iki olguda prednizolon ile ciddi psikiyatrik yan etki görülmemiş-
ken, 1. olguda deksametazon tedavisinin 4. haftasında mani benzeri tablo, 
2. olguda ise hemen başlangıcında anksiyete ortaya çıkmıştı. Her ikisinde 
de hiperglisemi olması kortikosteroidlerin bu hastalarda sebep olduğu 
yüksek stres seviyesini işaret ediyor olabilir. Kortikosteroidlerin geniş bir 
yelpazedeki davranışsal yan etkileri bilinmeli ve özellikle deksametazon 
kullanan hastaların aileleri belirtiler hakkında bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kortikosteroid, psikiyatrik, yan etki

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-019 Referans Numarası: 273

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANISIYLA TEDAVİ EDİLEN 
ÇOCUKLARDA METOTREXAT NÖROTOKSİSİTESİ
Özlem Arman Bilir, Zeliha Güzelküçük, Pamir Işık, Dilek Kaçar, Neşe Yaralı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü

Giriş: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisi’nin(ALL) tedavisi multimodal 
tedavi yaklaşımı gerektirir.Tedavi şemasında metotreksat(MTX), kan-beyin 
bariyerini geçme ve merkezi sinir sisteminden lösemi hücrelerini eradike 
etmesi nedeniyle tedavinin temel taşlarındandır. MTX tedavisinin komp-
likasyonlarından birisi nörotoksisitesidir. ALL tanısyla izlediğimiz ve BFM 
protokolü almakta olan ve MTX nörotoksistesi gelişen vakalarımızı sunduk.

Vaka 1: 12 yaşında T-ALL tanısı ile izlemde olan hasta, sol kolda 4–5 saat 
süren güçsüzlük yakınması ile getirildi. Hasta 1 hafta önce intravenöz(İV) 
ve intratekal(İT) MTX tedavisini almıştı. Fizik muayenesi (FM) ve laboratu-
var değerleri normaldi. İzlemde hastamızda birkaç saat devam eden ve 
sonrasında tamamen düzelen periferik fasiyal paralizi, yürüme ve konuş-
ma güçlüğü oldu ve takibinde şikayetleri tamamen geriledi. Manyetik 
rezonans görüntülemesinde(MRG) sağ sentrum semiovale ve bilateral 
korona radiyatada difüzyon kısıtlılığı alanları görüldü. Bu bulgularla MTX 
toksisitesi düşünüldü. Semptomlar tedavinin 2. gününde düzeldi ve 
tekrarlamadı.

Vaka 2: 16 yaşında relaps Pre B ALL tanısıyla izlemde olan hasta kon-
solidasyon tedavisi sırasında sağ el baş ve işaret parmağında güçsüzlük 
şikayeti oldu. FM’si sağ el kas gücü azalması dışında normaldi.İzlemde 
santral fasiyal paralizi, kısa süreli afazi ve sağ hemipleji gelişti. Laboratuar 
değerleri normaldi. İzlemde semptomları geriledi ve tekrarlamadı. Kranial 
ve difüzyon MRG sol perirolandik alan ve sol frontalde yamasal tarzda silik 
diffüzyon kısıtlama alanları görüldü. Hastanın 9 gün önce İT MTX aldığı 
düşünülünce semptomlarının MTX toksisitesine bağlı olduğu düşünüldü. 
Hastaya herhangi bir ek tedavi verilmedi. Hastanın devam eden MTX teda-
vilerinde komplikasyon yaşanmadı.

Vaka 3: 12 yaşında Pre B ALL tanısıyla izleme olan hasta, reindüksiyon 
bloğunu almaktayken sol hemiparezi ve santral fasiyal paralizisi gelişti. 
FM’de sol kolda kas gücü kaybı ve fasiyal paralizisi dışında patolojik mua-
yene bulgusu yoktu. İzlemde bulguları geriledi ve nörolojik defisit geliş-
medi. Kranial ve difüzyon MRG’sinde sağ sentrum semiovalede difüzyon 
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(%32,4) idi. Yoğun bakımda kalış süresi ile cinsiyet, entübasyon durumu, 
inotrop gereksinimi, ARDS, venöz tromboz±pulmoner emboli varlığı ve 
diyaliz gereksinimi ilişkili saptanmadı. Kataterli hastaların yoğun bakımda 
kalış süreleri daha uzundu (15’e karşı 8 gün, p=0,003). Hematolojik kanser 
tipi ile genel sağkalım ve yatış süresi arasında istatistiksel ilişki saptanmadı.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesine alınan hematoloji hastaların bazı demog-
rafik faktörleri ve tıbbi özellikleri hastaları tanımlamakta ve birincil önleme 
stratejilerini test etmek için bir fırsat sunmaktadır. Hematolojik hasta-
lık ile birlikte ko-morbid durumlar mortalite oranlarını artırmaktadır.
Çalışmamızda da olduğu gibi solunum yetmezliği ve sepsis gelişen hasta-
ların yoğun bakıma erken transferinin sağlanması mortalite ve morbidite 
oranlarını düşürmektedir. Hematolojik kanserli hastaların yoğun bakım 
yönetimi, konsensüs kılavuzlarına dayanarak kişiselleştirilmiş bakım sun-
mak için çalışan çok merkezli profesyonel uzman ekiplere yakından 
bağımlıdır.
Anahtar Kelimeler: hematolojik hastalıklar; yoğun bakım ünitesi; prognoz

Şekil 1. Yoğun bakım genel sağkalım 

Tablo 1. Yoğun bakıma devredilen hematolojik hastaların prognostik özellikleri

N (%)

Yaş 60,2 (18-86)
Erkek/Kadın 38/39 (49,4/50,6)
Nötropeni 28 (36,4)
Entübasyon 51 (66,2)
Santral kateter 36 (46,8)
İnotrop desteği 48 (62,3)
ARDS 2 (2,6)
Pulmoner emboli 1 (1,3)
Diyaliz 23 (29,9)
APACHE Skoru 21,8 (3-56)
Ölüm 24 (31,1)
Yatıştan yoğun bakıma geçiş süresi (gün) 10,61(1-77)
Yoğun bakımda kalış süresi (gün) 11,4 (1-148)
Yoğun bakımdan çıkan hasta sayısı 25 (32,4)

Tablo 2. Yoğun bakıma devredilen hematolojik hastalıklar ve nedenleri

N

Akut lösemiler 15
Lenfomalar 15
Multipl myeloma 13
Kronik myeloproliferatif hastalıklar 3
Kronik lenfositik lösemi 3
Pansitopeni 5
Hemolitik anemiler 3
İdiyopatik Trombositopenik Purpura/Trombotik Trombositik Purpura 5
Myelodisplastik sendrom 5
Diğer hematolojik hastalıklar 10

aktivasyonlarının kontrolü yoluyla lökosit motilitesini ve insan kaçakçılığı-
nı kontrol eden polipeptid moleküllerdir.

Metodlar: Çalışmaya ITP’li 84 hasta ve benzer yaş ve cinsiyete sahip 
84 sağlıklı birey alındı. Dışlama kriterleri, ITP sekelinin varlığı, kronik 
ITP’nin varlığı ve başvuru sırasında yüksek düzeyde ESR ve CRP varlığı idi. 
Hastalardan ve kontrollerden alınan kan örneklerinden CCL1, CCL3, CCL4 
ve CCL16 hedef kemokinleri ELISA yöntemi ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 47.31 (22-87), erkek / kadın oranı 0.31 
(20/64) idi. 61 hastada majör veya minör kanama olurken, 23 hasta asemp-
tomatikti. Sadece 6 hastada yaşamı tehdit eden şiddetli kanama gözlendi. 
Hasta grubunda ortalama trombosit sayısı 19.310 / mm3 (1000-92.000) ve 
ortalama MPV 10,75 fL (6,7-36,0) idi. Hasta grubunda ortalama CCL1 düze-
yi 388,21 ng / mL, CCL3 seviyesi 830,2289, CCL4 seviyesi 48,0619 ve CCL16 
seviyesi 536,9624 ng / mL, kontrol grubunda ise CCL1 seviyesi 332,21 ng 
idi. / mL, CCL3 54 ng / mL, CCL4 seviyesi 35.46 ng / mL ve CCL16 seviyesi 
482,02 ng / mL. Parametreler eşzamanlı olarak dağılmadığından, ANOVA 
anevlsis uygulanmış ve CCL4 düzeyleri yüksek korelasyon katsayısı olan 
hasta grubunda (-0,23) anlamlı derecede daha yüksekti (p = 0,000).

Sonuç: Monosit kemoatraktan protein, CCL4, ITP’li hastalarda anlamlı 
olarak yüksekti. B hücre neoplazmlarında kemoatraktanların hedeflenme-
sinin önemi, bruton kinaz inhibitörleri ve fosfinositol 3 inhibitörleri gibi bu 
bağışıklık düzenleyici ilaçları ITP’nin yönetimine uyarlama kavramına yol 
açabilir. Bulgularımız daha büyük çalışmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İmmün Trombositopeni, kemokin, CCL4, monosit

Tablo 1. Monosit kemoatraktanlarının düzeyleri

Parametre Ortalama Değer (ng/mL)

Hasta CCL1 388,21
n=84 CCL3 830,22

CCL4 48,06
CCL16 536,96

Kontrol CCL1 332,21
n=84 CCL3 755,54

CCL4 35,46
CCL16 482,02

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-022 Referans Numarası: 417

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE BAŞVURAN HEMATOLOJİK 
KANSERLİ HASTALIKLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Mehmet Gündüz1, Güniz Yanık2, Dursun Ali Sağlam3, Aysun Şentürk Yıkılmaz1,  
Şule Mine Bakanay Öztürk1, İmdat Dilek1

1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
3Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Giriş: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) devredilen hematoloji hastalarında 
komorbidite yükü, artan yüksek mortalite ve maliyet ile ilişkilidir. Özellikle 
kemoterapinin sistemik toksisitesi, nötropeni, steroid uygulanması gibi 
birçok yardımcı sebep hastaların yoğun bakım ünitesine geçişine neden 
olmaktadır. Çalışmamızda hematolojik hastalar için yoğun bakım ünitesi-
ne kabul ile ilişkili risk faktörleri, kalış süreleri ve mortalitenin incelenmesi 
amaçlandı.

Hastalar ve Metodlar: Ocak 2013 ile Aralık 2017 tarihleri arasında YBÜ’ne 
devredilen 77 erişkin hematoloji hastasının verileri geriye dönük olarak 
incelendi. Hasta özellikleri, hematolojik tanı, yoğun bakım ünitesinin 
kabul nedeni ve APACHE II skorları kaydedildi. 

Bulgular:Hastaların ortalama yaş 60,2 ve kadın hasta sayısı 39(%50,6) 
idi. En az bir komorbiditesi olan 12 hasta (7 hipertansiyon, 5 diabet), ≥2 
komorbidesi olan hasta sayısı 35 (%45,4) idi. Yoğun bakıma devredilen 
hastalarda en sık sebepler solunum yetmezliği (%32,5) ve sepsis (%19,5) 
idi. Hastaların ortalama APACHE skoru 21,8 olup 55 (%66,2) hastada meka-
nik ventilasyon, 48 (%62,3) hastada vazoaktif tedavi ve 23(%29,9) hastada 
renal replasman tedavisi gereksinimi oldu. Yoğun bakımdaki mortalite 
oranı %31,1 idi. Yoğun bakımdan servise geri alınabilen hasta sayısı 25 
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Tablo 2. Otoimmun hemolitik anemi ile başvuran hastaların tanıları

n (%)

Otoimmun lenfoproliferatif sendrom 11 (%44)

Enfeksiyon ilişkili otoimmun hemolitik anemi 7 (%28)

Sistemik lupus eritematozis 2 (%8)

Malignite ilişkili otoimmun hemolitik anemi 3 (%12)

Otoimmun hepatit 1 (%4)

İmmun yetmezlik 1 (%4)

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-024 Referans Numarası: 192

ERİŞKİN İMMÜN TROMBOSİTOPENİ YÖNETİMİ:  
9 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
Osman Şahin, Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Çiğdem Pala Öztürk,  
Hacer Berna Afacan Öztürk, Pınar Cömert, Senem Maral

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş: İmmün trombositopeni (ITP), trombositlerin otoimmün yıkımına 
bağlı gelişen hemorajik bir hastalıktır. Bilinen klinik veya biyokimyasal tanı 
kriteri yoktur. ITP tanısı, sekonder trombositopeninin tüm nedenlerinin 
dışlanmasına dayanmaktadır. Son çalışmalar, antikor aracılı trombosit yıkı-
mına ek olarak, Fc’den bağımsız trombosit klerensi, trombosit aracılı hepa-
tik trombopoietin üretiminin baskılanması ve CD8 + T-supresor hücrelerin 
üretiminin azalmasının, ITP patojenezini oluşturduğunu göstermektedir. 
Olguların çoğu asemptomatiktir. Semptomatik hastalarda sıklıkla cilt ve 
mukoza kanaması görülmektedir.

Gereç ve yöntem: 2009-2018 yılları arasında merkezimizde tanı koyulan 
110 ITP hastası retrospektif olarak değerlendirildi. 104 (%94.5) hasta teda-
vi gereksinimi olduğundan, tüm olgulara ilk basamak tedavi olarak steroid 
tedavisi verildi. 6 (%5,5) olguda tedavi endikasyonu yoktu ve tedavisiz 
izlendi. Steroide dirençli ve/veya bağımlı hastalara ikinci basamak tedavi 
olarak kombine tedaviler verildi veya splenektomi uygulandı.

Bulgular: Hastaların medyan yaşı 45 [20-90] idi. 110 hastadan 27’si erkek 
(%24.5) ve 83’ü kadın idi (%75.5). Ortanca takip süresi 37 [1-190] aydı. Tanı 
anında ortalama ve medyan trombosit sayısı sırasıyla 16.000/µL ve 8000/
µL idi. Tanı anında 19 (%17.3) olgu asemptomatik iken 87 olguda minör 
kanama (%79.1) ve 4 hastada major kanama (%3.6) saptandı. 6 (%5.4) 
hasta tedavisiz takip edildi. Tedavi alan hastaların 95’ine (%86.4) standart 
doz metilprednizolon (MP), 9’una (%8.2) yüksek doz deksametazon verildi 
ve remisyon oranları sırasıyla %80 (n = 76) ve %88.9 (n = 8) olarak bulundu. 
MP ve deksametazon arasında remisyon oranları açısından anlamlı fark 
yoktu (p = 1.00). 59 refrakter ve relaps ITP olgusunun 39 (%66,1) tanesine 
splenektomi (remisyon oranı =%76.9) yapıldı, 20 (%33.9) tanesi rituksimab 
veya diğer immünosupresifler (remisyon oranı =%75) ile tedavi edildi. 
Mevcut durumda, 77 (%70) hasta tam remisyonda ve 32 (%29.1) hasta 
kısmi remisyonda takip edilmektedir.

Sonuç: ITP hastalarında kortikosteroidler hala en etkili tedavi yöntemidir. 
Deksametazon, MP’ye benzer etkinliğe sahip olmakla beraber, daha kısa 
tedavi süresi ve daha az yan etki profiline sahiptir. Splenektomi, yüksek 
remisyon oranları ile ikinci basamak tedavi seçeneği olarak halen önemini 
korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: ITP, immün trombositopeni

Kaynaklar
1. Li J, Sullivan JA, Ni H. İmmün trombositopeninin patofizyolojisi. Curr Opin 

Hematol. 2018 Sep; 25 (5): 373-381.

2. Matzdorff A1, Wörmann B2. [İmmün Trombositopeni Tanısı ve Tedavisi]. Dtsch Med 
Wochenschr. 2018 Ağustos, 143 (15): 1076-1081. doi: 10.1055 / a-0384-4703. Epub 
2018 Tem 30

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-023 Referans Numarası: 423

PEDİATRİK OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİLER-  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Neslihan Karakurt1, Canan Albayrak1, Davut Albayrak2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Departmanı 
2Samsun Medical Park Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bölümü

Giriş: Otoimmun hemolitik anemi(OİHA) sıklığı yılda 0.4/ 100000 çocuk 
olup gerçek prevelans bilinmemektedir. Hastaların %13- 73’ü çoklu hücre 
serisi tutulumu göstermektedir. Primer olabileceği gibi enfeksiyon, immun 
yetmezlik, otoimmun, kollajen doku hastalığı, malignite, ilaç kullanımı ve 
aşıya sekonder olabilir.

Amaç: Tek merkezde pediatrik OİHA hastalarının altta yatan sebeplerinin 
sıklığını, tedavide kullanılan ilaçları ve tedaviye yanıtlarını tespit etmektir.

Materyal Metod: Hastanemize Ocak 2000 ile Ocak 2018 arasında başvu-
ran hemoglobin değeri <10 g/dl ve direkt antiglobulin testi(DAT) pozitif 
olan 1 ay- 18 yaş arası hastalar alındı. OİHA harici başka hemolitik anemi 
tanısı olanlar dışlandı. Daha önceden trombositopeni ve/ veya nötropenisi 
olanlar dahil edildi ancak bunun haricinde önceden bilinen kronik hasta-
lığı olanlar dışlandı.

Sonuçlar: Çalışmaya dahil olan 25 hastanın (kız/erkek: 14/11) yaş orta-
laması 6.5±4.7, takip süresi 4.7±4.6 yıldı (Tablo 1). Hastaların başvuru 
hemoglobin değeri ortalaması 5.6 g/dl, retikülosit %15.6 idi(Tablo 1). 
Hastaların 11’inin DAT dört pozitif, dokuzunun üç pozitif, dördünün 
iki pozitif ve birinin bir pozitifti. Hastaların ikisi OİHA gelişmeden önce 
immun trombositopeni ile ve biri nötropeni ile takip ediliyordu, takip-
te bu hastalar otoimmun lenfoproliferatif sendrom(ALPS) tanısı aldılar. 
Hastaların en sık tanıları ALPS ve enfeksiyon ilişkili OİHA idi (Tablo 2). 
İzlem süresince hastaların 14’ü sadece anemi, altısı pansitopeni, dördü 
anemi ve trombositopeni, biri anemi ve nötropeni ile seyretti. Başka bir 
değişle tanı ve/ veya takip süresince bisitopeni/ pansitopeni tespit edi-
len hastaların(n=11) %73’ünün(n=8) tanısı ALPS, %18’i lösemi(n=2) ve 
%9(n=1) layşmanyazisti.

Layşmanyazis ile seyreden bir vaka haricinde tüm hastalara steroid tedavi-
si verildi. Ayrıca takip süresince sekiz hastaya intravenöz immunglobulin, 
bir hastaya rituksimab, on hastaya mofetil mikofenolat, üç hastaya siklos-
porin verildiği; iki hastaya plazma değişimi, bir hastaya splenektomi yapıl-
dığı tespit edildi. İki hastaya ise ALPS tanısı ile kök hücre nakli uygulandı.

Hastaların 12’si bir atak, üçü iki atak, ikisi üç atak ve diğerleri(n=8) en az 
dört atak geçirdi. Takip sonunda bir hastanın öldüğü, dokuz hastanın ilaç-
sız tam remisyon olduğu, dokuz hastanın tedavi ile remisyonda izlendiği 
ve altı hastanın takipsiz olduğu görüldü.

Tartışma: OİHA ile başvuran pediatrik hastada sekonder nedenler araş-
tırılmalıdır. Hastanın kliniğine göre farklı tedaviler uygulanabilir. Steroid 
tedavisi genelde ilk seçenektir. Özellikle ALPS vakalarında tanıyı koymak 
için hastanın klinik seyrinde OİHA dışında nötropeni ve trombositopeni 
geliştirebileceği hatta bunlarla başvurabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: otoimmun hemolitik anemi, otoimmun lenfoproliferatif send-
rom, layşmanyazis

Tablo 1. Otoimmun hemolitik anemi ile başvuran hastaların demografik özellikleri

ortalama±SD Min-max

yaş 6.5± 4.7 0.3- 16.0
Takip süresi(yıl) 4.7± 4.6 0.5- 20.0
Hemoglobin (g/dl) 5.6± 1.8 3.3- 9.5
Beyaz küre (bin/mm3) 11.9± 12.9 1.3- 66.0
Mutlak nötrofil sayısı (bin/mm3) 7.6± 10.5 0.2- 54.0
Platelet (bin/mm3) 295± 184 10- 700
Retikulosit (%) 15.6± 11.6 3- 36



264

44
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

31
 Ek

im
 - 

03
 K

as
ım

 20
18

, A
nt

al
ya

yaklaşık %65’inde 18 farklı ribozomal protein geninde yer alan nokta 
mutasyonları ve büyük delesyonlar DBA ile ilişkilendirilmiştir. Hastalıktan 
sorumlu mutasyonlar arasında en sık (%25) RPS19 geni mutasyonları yer 
alır. Hastaların %30’unda ise etyoloji aydınlatılamamıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Euro-DBA projesi kapsamında, Türk top-
lumunda hastalığa neden olan genetik etyoloji aydınlatılmaya çalışılmıştır. 
Bu amaçla tüm hastalarda sistematik olarak RPS19 geni dizi analizleri, 
kopya sayısı değişikliklerini saptamaya yönelik mikrodizin analizleri ve 
tüm ekzom dizileme analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Yenidoğan döneminde anemi ve lökopeni şikayetleri ile 
tarafımıza başvuran, takibinde pansitopeni gelişen, hipotiroidi, atrial 
septal defekt ve zihinsel yetersizlik gibi klinik bulgulara sahip bir hastada 
Affymetrix™ Genome-Wide Human SNP Array 6.0 platformu kullanıla-
rak mikrodizin analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 19q13.2 
bölgesinde 3.44 mb büyüklüğünde delesyon saptanmıştır(hg19: 
42,052,065-45,501,264x1). Bu bölgede hastada görülen klinik bulguları 
açıklayan RPS19, PAFAH1B3, BCL3 başta olmak üzere 65 tane OMIM 
geni bulunmaktadır. Özellikle PAFAH1B3 geni nörogelişimsel gerilik ile 
ilişkilendirilmiştir.

Literatürde 19q13.2 bölgesinde, toplam 3 hastada, 2’si FISH yöntemi, 1’i 
mikrodizin platformu ile saptanmış delesyon bildirilmiştir. Tanımlı bölgede 
delesyon bulunan toplam 4 hasta arasında sadece bu çalışmada yer alan 
hastada pansitopeni gözlenmiştir. Delesyon görülen bölgede yer alan 
genler karşılaştırıldığında bu çalışmadaki hastada diğerlerinden farklı ola-
rak 850 kb büyüklüğünde bir bölge bulunmaktadır. Bu bölgede yer alan 
CBLC ve BCL3 genlerinin pansitopeni ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.

Sonuç: DBA hastalarında pansitopeni veya zihinsel yetersizlik kliniğinin 
eşlik etmesi durumunda etyolojide mikrodelesyon sendromları düşünüle-
rek mikrodizin analizi gerçekleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Diamond Blackfan Anemisi, Pansitopeni, Zihinsel Yetersizlik, 
Mikrodizin

Şekil 1. Hastanın dismorfik bulguları

Şekil 2. Hastanın 19q13.2 bölgesinde yer alan 3.44 mb büyüklüğünde delesyon

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-025 Referans Numarası: 350

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ:  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Salih Türk, Tuba Nur Tahtakesen Güçer, Mehmet Akif Kılıç, Gizem Ersoy, Gönül Aydoğan, 
Osman Zafer Şalcıoğlu, Cengiz Bayram, Ezgi Paslı Uysalol, Ali Ayçiçek, Nihal Özdemir

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Otoimmun hemolitik anemi (OİHA), eritrosit antijenlerine karşı oluşan 
otoantikorların eritrositleri parçalaması ve anemi ile karakterize bir has-
talıktır. Eritrosit yıkımına bağlı solukluk, sarılık, splenomegali ile kendini 
gösterir. Enfeksiyonlar, immun yetmezlikler, diğer otoimmun hastalıklara 
sekonder oluşabileceği gibi başka bir nedene bağlı olmaksızın da gelişebi-
lir. Çocuklarda çok nadir olarak görülür. Bu çalışmada merkezimizde takip 
edilen 29 OİHA olgusunun özellikleri sunulacaktır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1990 ile 2018 yılları arasında izlenen 
ve tedavi edilen 29 OİHA olgusunun kayıtları geçmişe dönük olarak 
değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, tanı 
anındaki hemogram parametreleri, direkt combs testi, biyokimya değer-
leri, transfüzyon ihtiyaçları, verilen tedaviler ve tedavi yanıtları incelendi.

Bulgular: Hastaların 18’i (%62) erkek, 11’i (%38) kızdı (E/K 1.6). Yaşları 3 
yıl ile 25 yıl (14±6.8 yıl), ilk başvuru yaşları 2 ay ile 17.5 yıl (6.2±5,6 yıl) 
arasında değişmekteydi. Takip süresi ortalama 7,7 yıldı. Verilerine ulaşı-
labilen hastaların hiçbirinde akrabalık öyküsü yoktu (n=13). Hastaların 
%11’inde ailede benzer öykü mevcuttu (n=17). Hastaların başvuruları 
sırasında en sık görülen şikayetleri sırasıyla solukluk (%44), sarılık (%37), 
halsizlik (%31) ve bulantı-kusma (%31) idi. Fizik bakısında en sık sapta-
nan bulgular taşikardi/üfürüm (%51), solukluk (%48) ve ikterdi (%34). 
Hastaların başvuru anındaki ortalama Hb 4.9±1.9 gr/dl, ortalama hct 
%14±5.7, ortalama MCV 96±26 fl, RDW %18.9±9.9, MCHC 37.4±7.2 
g/dl, LDH 1168±1028 U/lt, total bilirubin 4.8±4.5 mg/dl, retikülosit 
%11.9±11.6 saptandı. Direkt coombs testi hastaların biri hariç hepsinde 
pozitif saptandı. Hastaların ortalama atak sayısı 2.6 (range 1-15) idi. 
Hastaların %76’sı (n=22) atakları sırasında en az 1 kez eritrosit süspan-
siyonu ile transfüze olmuştu. Yüzde 20 (n=6) hastada relaps izlendi. 
Mikoplazma pnömonisi saptanan bir hasta hariç hastaların tümüne ilk 
atakta steroid tedavisi, 9 hastaya steroidin yanında IVIg tedavisi uygu-
landı. Bir hastaya rituksimab, bir hastaya mikofenolat mofetil tedavisi 
verildi. İki hastanın eşlik eden sistemik lupus eritomatozusu, 1 hastanın 
CD4 lenfopenisi mevcuttu. Bir hastada CMV, bir hastada ise mikoplazma 
enfeksiyonu saptanmıştı. Bir hastada direkt coombs pozitif otoimmun 
hemolitik anemiye dev hücreli hepatit eşlik ediyordu.

Tartışma: OİHA, eritrosit yüzeyindeki antijenlerini hedef alan antikorların 
oluşumuyla karakterize, çocukluk çağında son derece nadir görülen bir 
immun hastalıktır. Hastalık akut başlangıçlıdır, sarılık, solukluk, spleno-
megali gibi bulgular belirgindir. Hemoliz sonucu LDH, bilirubin yüksekliği 
görülebilir. Genellikle kortikosteroide iyi cevap verir. Relaps olan vakalarda 
ilave olarak diğer immunosupresif ajanlar da gerekebilir. Tanı için şüphe 
duymak önemlidir. Altta yatan diğer otoimmun hastalıklar/ enfeksiyonlar 
uygun vakalarda incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, çocukluk çağı OİHA, İmmün anemi

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-026 Referans Numarası: 322

DİAMOND BLACKFAN ANEMİSİ, ZİHİNSEL YETERSİZLİK VE 
PANSİTOPENİ BİRLİKTELİĞİ: 19Q13.2 DELESYONU
Naz Guleray1, Sule Unal2, Fatma Gumruk3, Selin Aytac3, Mualla Cetin3, A. Nurten Akarsu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi Fanconi Anemisi ve Diğer Kalıtsal Kemik İliği Yetmezlikleri Merkezi 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş: Diamond Blackfan anemisi (DBA; OMIM 105650) klinik ve genetik 
heterojenite gösteren eritrosit öncül hücre eksikliği ile karakterize nadir 
bir kemik iliği yetmezliği sendromudur. Hastaların %50’sinde hematolojik 
bulguların yanısıra dismorfik bulgular, kardiak, renal ve eksremite ano-
malileri de görülür. DBA, ribozom sentezinde görevli proteinleri kodlayan 
genlerdeki mutasyonlar sonucu oluşan bir ribozomopatidir. Hastaların 
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  Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç 
Farmakolojisi / Apopitoz
P-028 Referans Numarası: 161

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ OLGULARIMIZDA 
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU VE ÖZELLİKLERİ
Nevin Yalman2, Ünsal Özgen1, Arzu Akyay1, Emine Şamdancı1, Mehmet Özcan1,  
Dilvin Çelik Ateş1, Yurday Öncül1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş:Hemofagositik lenfohistiositoz (HLH), T hücre ve histiyositlerin (mak-
rofajlar, dendiritik hücreler) kontrolsüz proliferasyonu ve inflamatuar 
sitokinlerin aşırı üretimi ile karakterize bir immün sistem bozukluğudur. 
HLH hastalarında aşırı salgılanan proinflamatuvar sitokinler HLH’nin klinik 
tablosunu ortaya çıkarır. HLH hastalarının %10-73’ünde başvuru sırasında 
veya hastalığın seyri sırasında merkezi sinir sistemi tutulumu (MSS) tespit 
edilebilir ve kötü prognostik faktör olarak bildirilmektedir. Kemoterapötik 
ve immün-modülatör ilaçlar ile hastalık baskılanabilir, ancak kesin tedavisi 
hematopoetik kök hücre naklidir.

Metod: Aralık 2016 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında HLH tanısı konu-
lup tedavi edilen ve MSS tutulumu olan 7 HLH hastasının klinik özellikle-
ri, tedavi seyirleri ve tedavi yanıtları değerlendirmeye alındı. Yedi hasta-
dan 5’i kız, 2’si erkekti. Median başvuru yaşı 3 aydı. %80’inde anne-baba 
arasında akrabalık mevcuttu; 7 hastanın 5’inde aile hikayesinde kardeş 
ölümü mevcuttu. Hastalık ile ilişki olarak 3 hastada perforin (PRF1) 
mutasyonu, 1 hastada UNC-13 mutasyonu, 1 hastada LYST mutasyonu 
(Chediak-Higashi) tespit edildi. İki hastada mutasyon tespit edilemedi. 
Hastaların hepsinde tanı sırasında beyin omurilik sıvısında (BOS) tutu-
lum mevcuttu. Nörolojik bulgu olarak 4 hastada konvülzyon, 1 hastada 
fasial paralizi, 1 hastada hemipleji, 3 hastada beyin kanaması ve şuur 
değişikliği, 1 hastada nörolojik gelişim geriliği tespit edildi. Hastaların 
beşinde patolojik MSS görüntülemesi vardı. İki hastada kortikal laminar 
nekroz, bir hastada ensefalomalazik değişiklikler, iki hastada subdural 
efüzyon, bir hastada subdural mesafe ile tentoryumda kanama, iki hasta-
da serebellar parankimde, tentoryumda, talamus, serebral parankim ile 
frontal parankimde kortikal kanama, iki hastada 3., 4. ve lateral ventrikül-
lerde dilatasyon, iki hastada serebellum/serebral parankimde atrofi, bir 
hastada posterior fossada mega sisterna magna görünümü tespit edildi. 
Tüm hastalara HLH-2004 protokolü verildi. BOS pozitifliği tedavi sonrası 
median 4 hafta devam etti. Hastaların üçüne kemik iliği nakli uygulandı. 
Verici bulunamayan üç hasta tedaviye devam ederken HLH nüksü ve 
intrakranial kanama geliştirerek kaybedildi.

Sonuç: Sonuç olarak HLH’de nörolojik tablo asemptomatik tutulumdan, 
komaya kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle HLH tanısı 
konan tüm hastalara, asemptomatik olsa bile, dikkatli bir nörolojik mua-
yene ve lomber ponksiyon (LP) yapılmalı ve ileri radyolojik inceleme 
düşünülmelidir. Yalnızca tanı anında değil, tedavi sırasında da mental 
durum veya nörolojik bulgularda saptanan herhangi bir değişiklik, BOS 
incelemesi dahil tüm ileri laboratuvar incelemelerinin yapılmasını gerek-
tirmektedir. Sistemik kemoterapi ve intratekal tedavi ile MSS tutulumu 
olan HLH hastaların nörolojik bulgularında düzelme görülmekte, ancak 
intrakraniyal kanama görülen hastalarda prognoz kötü seyretmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemofagositik lenfohistiositoz, merkezi sinir sistemi tutulumu

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-029 Referans Numarası: 468

BATMAN İLİNDE YAŞAYAN SURİYE’Lİ GÖÇMENLERDE 
Β-TALASEMİ TAŞIYICILIĞI VE ANORMAL HEMOGLOBİN 
SIKLIĞI
Ertan Sal1, Selçuk Akın2, Murat Ar3

1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya 
3Batman Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya

Giriş-Amaç: Talasemi, ülkemizde görülen en yaygın kalıtsal bozukluklar-
dan biridir. Bu çalışmada; Batman ilinde yaşayan Suriye’li göçmenlerde 
β-talasemi (BT) taşıyıcılığı ve anormal hemoglobin sıklığını saptamak 
amaçlandı.

Şekil 3. 19q13.2 bölgesindeki delesyonların karşılaştırılması

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-027 Referans Numarası: 353

TALASEMİ HASTALARINDA VİTAMİN D EKSİKLİĞİNİN 
KARDİYAK DEMİR BİRİKİMİ VE KARDİYAK FONKSİYONLA 
İLİŞKİSİ
Sibel Kaplan, Şule Ünal Cangül, Mualla Çetin, Fatma Gümrük

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

Amaç: Talasemi hastalarında pek çok endokrin bozukluk görülebilmekte-
dir. Öte yandan vitamin D eksikliği toplumumuzda hem sık olarak görül-
mekte, hem de D vitamininin multisistemik etkileri bulunmaktadır. Bu 
çalışmada tranfüzyona bağımlı talasemi hastalarında D vitamini eksikliği 
sıklığını belirlemek ve vitamin D eksikliğinin kardiyak demir birikimi ve 
kardiyak fonksiyonlar üzerine etkilerini analiz etmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde takip edilen transfüzyon bağımlı 8-44 
yaş arasında 51 talasemi hastasının çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
hemoglobin, ferritin, kalsiyum, fosfat, ALP, PTH, D vitamini düzeylerine 
bakıldı. Kardiyak T2*, Karaciğer T2* ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon 
ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 26,7 (8-44) olan 51 transfüzyon bağımlı 
talasemi hastası dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların erkek kız 
oranı 26/25 idi. Tüm hastalar düzenli olarak eritrosit süspansiyonu ve 
şelasyon tedavisi almaktaydı. Hastaların %54’ünde vitamin D eksikliği 
olduğu görüldü. İki hastada hiperparatiroidizm saptandı. Vitamin D 
eksikliği olan ve olmayan gruplar arasında cinsiyet, yaş, hemoglobin, 
ferritin, serum kalsiyum, fosfor, ALP, PTH düzeyleri benzer olarak bulundu. 
Hastaların 10’unda (%19) kardiyak demir birikimi saptandı (T2*<20 ms). 
Kardiyak demir birikimi olan hastaların ortalama vitamin D düzeyleri 24 
µg/L (5,37-79,90), kardiyak demir birikimi olmayan hastaların ortalama 
vitamin D düzeyleri 20,7 µg/L (5,17-37,90) olarak görüldü. Aralarında ista-
tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı(p=0,39). Hiçbir hastada sol ventri-
kül disfonksiyonu saptanmadı. Kardiyak demir yüklenmesi ve sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu açısından vitamin D eksikliği olan ve olmayan grup 
arasında fark görülmedi. PTH ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasın-
da bir korrelasyon görülmedi.

Sonuç: Talasemi majorlu hastalarda vitamin D eksikliği ve yetersizliği sıktır. 
Bu nedenle düzenli olarak vitamin D düzeyi ölçülmelidir. Vitamin D düzeyi 
düşük hastalarda kardiyak demir yüklenmesinin daha fazla ve sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonunun istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu-
nu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak bizim çalışmamızda istatiksel 
anlamlı bir fark saptanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: talasemi majör, vitamin D eksikliği, kardiyak demir birikimi
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-031 Referans Numarası: 94

MRG’DE TESADÜFEN SAPTANAN KEMİK İLİĞİNİN 
DİFFÜZ SİNYAL DEĞİŞİKLİKLERİ LENFOHEMATOPOETİK 
HASTALIKLARI ÖNGÖREBİLİR Mİ?
Rafiye Çiftçiler, Elifcan Aladağ, Salih Aksu, Nilgün Sayınalp, Haluk Demiroğlu,  
Hakan Göker, Osman Özcebe, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Yahya Büyükaşık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi ileri görüntüleme tek-
nikleri, hastalıkların tanı aşamasında giderek daha fazla kullanılmaktadır. 
MRG ‘de kemik iliğinin tesadüfen saptanan diffüz sinyal değişikliklerinin 
klinik önemi daha önce geniş çapta araştırılmamıştır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, manyetik rezonans görüntülemede tesa-
düfen saptanan kemik iliği diffüz sinyal değişikliklerinin hematolojik bir 
hastalığı tahmin edip etmeyeceğini belirlemekti.

Metod: 2011-2018 yılları arasında MRG görüntülemesinde kemik iliği dif-
füz sinyal değişikliği nedeniyle Hematoloji bölümüne başvuran 30 hasta 
retrospektif değerlendirildi.

Sonuç: On altı hasta (%53.3) zamanla herhangi bir kemik iliği problemi 
yaşamamış veya geliştirmemiştir. Ancak 13 hasta hematopoetik hastalık 
tanısı aldı. Bir hasta ise osteomalazi tanısı aldı. Hematopoetik hastalık tanı-
sı alanlardan 9 hastaya multiple myelom, 1 hastaya akut myeloid lösemi, 
2 hastaya lenfoma ve 1 hastaya waldenström makroglobulinemisi tanısı 
konuldu. MRG sonrası tanı için ortanca süre 2 ay (0.3-11.5 ay) saptandı. 
MRG’de kemik iliğinin tesadüfen saptanan diffüz sinyal değişiklikleri bir 
kemik iliği problemi açısından tetkik edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Kemik iliği, diffüz sinyal değişikliği, manyetik rezonans 
görüntüleme.

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-032 Referans Numarası: 88

TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞ LENFOMA HASTALARININ 
ANKSİYETE, DEPRESYON DURUMLARI VE BUNLARIN 
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Serife Solmaz1, İnci Alacacıoğlu2

1S.B.U. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir 
2Dokuz Eylül Universıtesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, İzmir

Giriş: Lenfoma, insidansı son yıllarda artmaktadır.Bununla beraber has-
talarda sekonder malinite, organ hasarı, uzun sureli halsizlik ve psikolojik 
stres gibi tedavi ya da hastalık ilişkili uzun dönem yan etkiler yüksek 
oranda ortaya çıkmaktadır. Bu fiziksel ve psikososyal yan etkiler hastaların 
yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Bizde çalışmamızda tedavisi tamam-
lanarak izlemde olan hastalarımızın anksiyete, depresyon ve umutsuzluk 
durumlarını inceledik ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini araştırdık.

Amaç: Bu çalışmada tedavisi tamamlanmış lenfomalarda; anksiyete, 
depresyon, umutsuzluk durumları ve yaşam kalitesine etkileri belirlenmek 
istendi.

Materyal-Metot: Çalışmamız prospektif olup, Lenfoma tanısı ile tedavisi 
tamamlanmış 50 hastaya yüz yüze anketler yapıldı. Kullanılan anketler 
sosyodemografik karakteristikleri, Beck Depresyon Anketini (BDI), Beck 
Umutsuzluk Anketi, STAI I ve II anksiyete anketi ile Yaşam Kalitesi Anketini 
içermektedir.

Sonuçlar: Hastalarımızın sosyodemografik özellikleri Tablo1’de verilmiştir. 
Ortanca yaş 50,2 olup, %50’si bayandır. Hastalarımızın %32’si erken evre, 
%68’i ise ileri evredir. Hastalarımızın ortanca Depresyon skoru 10,6±8 
olup, ortanca umutsuzluk ölçeği skoru ise 5,7±4,5 olarak bulunmuştur. 
Hastalarımızın BDI ve BHSarasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif ilişki 
mevcuttur (p =0.004) (Tablo 2). Beck Depresyon skorları hastalarımızın 
yaş, cinsiyet, hastalık ilişkili durumları ve demografik özellikleri açısın-
dan değerlendirilmiş ve istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. BHS ile 
de incelendiğinde ileri evre hastalığa sahip olanlarda yüksek BHS tespit 
edilmiştir (p0.009). Ortanca STAI I skoru 35,6±11,3 ve ortanca STAI II skoru 
41,4±10,6 dur. STAI I ve II skorları ile sosyo-demografik özellikleri arasında 

Materyal ve Metodlar: Çalışmaya Şubat 2012-Ağustos 2018 tarihler 
arasından Batman Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda anormal hemoglobinleri 
taramada yüksek performanslı likid kromatografisi (HPLC) kullanılarak 
analiz edilen yaşları ortalaması 25.8 ±9.5 yıl olan 1109 olgu alındı.

Sonuçlar: Yüksek HbA2 (>%3.5) değerlerine sahip BT taşıyıcılığı prevalansı 
%5.4 (n=60) olarak bulundu. Anormal Hb oranı %0.8 (n=9) idi ve sırasıyla 
HbS ‰ 5.4 (n=6), HbD ‰ 1.8 (n=2), HbE ‰ 0.9 (n=1) olarak saptandı. 
Sonuçlar Suriyeli göçmenlerin talasemi hastalığı açısından riskli oldukla-
rını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Suriyeli göçmenlere de evlilik öncesi 
tarama programı uygulanması önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Batman, talasemi, sığınmacı

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-030 Referans Numarası: 150

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ 
HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE ECULİZUMAB 
YANITLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ömer Ekinci, Ali Doğan, Sinan Demircioğlu, Gülçin Miyase Sönmez, Cengiz Demir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) klasik olarak kronik 
intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersizliği ve tromboz ile ken-
dini gösteren edinsel ve klonal hematopoietik bir kök hücre hastalığıdır. 
Eculizumab ise PNH tedavisinde hemoliz ve trombotik atakları azalttığı 
kanıtlanmış bir anti-C5 monoklonal antikordur. Biz de nadir bir hastalık 
olan PNH tanılı olgularımızı ve eculizumab tedavi deneyimimizi paylaş-
mak istedik.

Yöntemler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümünde 
PNH tanısı almış olan 9 hastanın demografik bilgileri, klinik özellikleri, 
tromboz öyküsü, eculizumab tedavisine yanıtları ve sağkalım oranları 
retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Tanı anında hastaların 5’i kadın (%55.5), 4’ü erkek (%44.5) olup 
ortanca yaş 33.5 ± 12.3 (yaş aralığı 19-68) idi. Hastaların 7’si klasik PNH 
(%77.8), 2’si kemik iliği yetersizliğinin (aplastik anemi) eşlik ettiği PNH 
(PNH/AA) (%22.2) hastası idi. Hastaların başvuru sırasındaki semptom ve 
bulgularına bakıldığında 6 hastada yorgunluk-bitkinlik, 2 hastada disp-
ne, 3 hastada karın ağrısı, 1 hastada disfaji, 1 hastada tekrarlayan düşük 
öyküsü ve iki hastada erektil disfonksiyon mevcuttu. Yine tanı sırasında 5 
hastada hemoglobinüri ve demir eksikliği, 1 hastada tromboz, 1 hastada 
böbrek yetersizliği ve 5 hastada anemi dışı sitopeni (lökopeni ve/veya 
trombositopeni) saptandı. Hastaların tanı anındaki laboratuvar değerleri 
incelendiğinde; ortalama hemoglobin 8.2g/dL (5.7-10.1 g/dL), ortalama 
lökosit sayısı 5.80x103/μL (1.72x103/μL – 8.30x103/μL), ortalama trombosit 
sayısı 96.6x103/μL (42x103/μL - 214x103/μL), ortalama laktat dehidrogenaz 
düzeyi 1312 U/L (423-2690 U/L), ortalama retikülosit düzeyi %3.76 (1.1-
6.3) olduğu gözlendi. Tanı anında tüm hastalarda anemi vardı ve bunların 
6 tanesi transfüzyon ihtiyacı olan semptomatik anemi idi. Hastaların tanı 
anında PNH klon büyülüğüne bakıldığında tüm hastalarda; ortalama gra-
nülosit klon büyüklüğü %72.5 (19.3–98.1), ortalama monosit klon büyük-
lüğü %75.4 (18.4–99.3) ortalama eritrosit klon büyüklüğü 42.8 (6.8–90.6) 
olarak saptandı. Kemik iliği yetersizliğinin eşlik ettiği PNH hastalarındaki 
klon büyüklüğü klasik PNH hastalarına göre belirgin düşük bulundu. Tüm 
hastalarda eritrositlerdeki klon büyüklüğü monosit ve granülositlerdeki 
klon büyüklüğüne göre daha düşük saptandı. Bu durum FLAER testi 
öncesi hastalara eritrosit süspansüyonu replasmanı yapılmasına bağlandı.

Sonuç: PNH nadir hematolojik hastalıklardan birisidir. Hastalık patogene-
zinin anlaşılmasından sonra klasik tedavi yöntemleri dışında uygulanan 
popüler tedavi seçeneği eculizumabdır. Eculizumab tedavi gereksinimi 
olan 9 hastamızın 8’inde tedavi sonrasında hemoliz azaldı ve kan trans-
füzyon ihtiyacı ortadan kalktı. Tüm hastalarımızın yaşam kalitesinin artmış 
olduğu gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, eculizumab, hemoliz
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Tablo 3. Hastaların anksiyete, depresyon ve umutsuzluk seviyelerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
P-033 Referans Numarası: 444

YAŞLI MYELODİSPLASTİK SENDROM HASTALARINDA 
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Elif Birtaş Ateşoğlu, Meral Şengezer, İmran Dora, Çiğdem Eren, Demet Çekdemir,  
Zafer Gülbaş

Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli

Giriş: Myelodisplastik Sendrom (MDS) için geliştirilen yeni tedavi seçe-
neklerine rağmen, kullanılan tedaviler yaşam sürelerini uzatmakta ancak 
kür elde edilmesini sağlayamamaktadır. Bu sebepten, kür elde edilme 
potansiyeli olan allojeneik kök hücre nakli artan oranda uygulanmaktadır. 
Ancak, MDS genellikle yaşlılarda görülen bir hastalıktır ve hastaların yak-
laşık %86’sı tanı sırasında 60 yaş üzerindedir. Bu sebepten, bu çalışmada 
merkezimizde MDS tanısıyla allojeneik kök hücre nakli yapılan 60 yaş üzeri 
ve 55-60 yaş arasındaki hastaların sağkalımlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Metod: 60 yaş üzeri ve 55-60 yaş arasında MDS tanısıyla merkezimiz-
de allojeneik kök hücre nakli yapılan hastaların verilerini topladık ve 
karşılaştırdık.

Sonuçlar: 2011 ve 2018 yılları arasında MDS tanısıyla allojeneik kök hücre 
nakli yapılan 55 yaş üzerinde 28 hasta vardı. Bu hastaların 17’si 60 yaş 
üzerindeydi. Hastaların özellikleri ve bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir. 
100 günlük mortalite oranı gruplar arasunda farklı değildi. 55-60 yaş ve 
60 yaş üzeri hastaların tüm sağkalımı istatistiksel olarak farklı bulunmadı 
(p=0,83). 60 yaş üzeri hastalarda 3 yıllık tüm sağkalım %34 iken 55-60 yaş 
aralığındaki hastalarda %36 olarak tespit edildi (Şekil 1).

Tartışma: Çalışmamızda hasta sayısı az olmasına rağmen 60 yaş üzerin-
deki hastalarda sağkalımın 60 yaş altındaki hastalardan farklı olmadığı 
gösterilmiştir. Kür elde edilebilme potansiyeli olan bir tedavi seçeneği olan 
allojeneik kök hücre nakli transplant yapılmaya uygun yaşlı MDS hastaları 
için uygun bir tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar Kelimeler: allojeneik kök hücre nakli, yaşlı, MDS

ilişki bulunamamıştır. Hastalarımızın Depresyon, Umutsuzluk ve Anksiyete 
durumlarının yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Tablo 3’de 
sunulmuştur.

Tartışma: Beck Depresyon skorları incelendiğinde hastalarımızın %28’inde 
hafif, %26’sında ağır depresyon skorları tespit edildi. Beck Umutsuzluk 
Skorlarına göre ise; %32’sinde orta düzeyde, %22’sinde ağır düzeyde 
umutsuzluk skoru mevcuttu. İleri evre hastalığı olanlarda daha yüksek 
umutsuzluk skoru vardı. Tablo 3’de görüldüğü gibi yüksek depresyon 
skoru olanlarda yaşam kalitesinin fonksiyon skalasından rol, emosyonel, 
kognitif fonksiyonlarının daha düşük olduğu,klinik skaladan da nefes 
darlığı ve iştah kaybının daha çok olduğu görülmektedir. Umutsuzluk 
skoru yüksek olan grupta da emosyonel ve kognitif fonksiyonların düşük 
olduğu, klinik olarak ise ishal, kabızlık, iştah azalması ve nefes darlığının 
daha yüksek oranda olduğu bulundu. Anksiyete skoru yüksek olanlarda 
da emosyonel ve sosyal fonksiyonların daha düşük olduğu, klinik semp-
tomlardan ise iştah azalması,uyku bozukluğu ve kabızlık semptomu daha 
yüksek oranda görüldü. Bununla beraber bu üç psikolojik durumun global 
yaşam kalitesi üzerindeki etkisine bakıldığında istatistiksel açıdan fark 
saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, anksiyete, deprsyon, yaşam kalitesi

Tablo 1. Lenfoma hastalarının sosyo-demografik özellikleri 

Tablo 2. Beck Deprsyon ve Beck umutsuzluk skorlarının sonuçları 
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bir bilgisayara bağlanabilen bir dijital video kamera ile optik mikroskop 
kombinasyonundan oluşur. TVK, 8 parmağa uygulandı (baş parmaklar 
hariç). Herbir parmak için kapillaroskopik parametreler kaydedildi (1x1mm 
boyutunda). Travmaya daha az maruz kaldığı için dominant olmayan elin 4. 
parmağından, kapillerin apikal, arteriyel ve venöz bacaklarının çapları, en 
kalın oldukları yerlerden ölçüldü. Yapısal olarak, çalı kapil, dallanmış kapil, 
tortiozite kapil, çapraz kapil, kanama alanı, ektazi ve dev kapillerin sıklığı 
değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubu arasında, cinsiyet ve vücut kitle 
indeksi açısından fark yoktu. Hastaların ve kontrol grubunun demografik 
verileri Tablo1 de özetlenmiştir. KMPH hastalarının hastalık süresi 40,50 
(9,25-99) aydı. KMPH grubunda, kapillerin arteriyel, venöz, apeks çapları 
kontrol grubuna göre belirgin düzeyde yüksekti (sırasıyla p<0,001, p<0,001, 
p<0,001). Kapillerin morfolojik yapıları incelendiğinde ise dev kapiller kont-
rol grubunda gözlenmez iken, KMPH grubunda %66,7 oranında gözlendi 
(p<0,001). TVK, tırnak yatağı mikrovasküler değişikliklerin değerlendirilmesi 
için kullanılan kolay, tek seferde birçok değerlendirmeye olanak sağlayan 
pratik bir yöntemdir. Dev kapil varlığı ve arteriyel, venöz ve apeks çaplarının 
belirgin artışı KMPH ile ilişkili olarak gözükmektedir. KMPH’ya özel karakte-
ristik kapillaroskopik bulguların belirlenmesi ve KMPH’nın erken tanısında 
TVK’nın kulanılabilmesi için daha büyük örneklem büyüklügüne sahip 
kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloproliferatif Hastalıklık,Videokapilleroskopi

Şekil 1 A-B-C.

Tablo 1. KMPH ve kontrol grubunun demografik verileri

Kontrol n=15 KMPH n=24 P değeri

Erkek (%) 11(%73,3) 19 (79,2) 0,674
Yaş (yıl) 40 (36-44) 62.50(50,2-68) <0,001
Vücut kitle indeksi 26,34 28,66 0,182
Arteriyel Çap 21,23 (19,1-29,9) 38,33 (33,4-47,8) <0,001
Venöz Çap 27,48 (24-35) 48,41(36,6-54,4) <0,001
Apeks Çap 36,61 (27,8-42,1) 55,80 (39,8-72) <0,001
Çalı 5 (%33,3) 8(%33,3) 1
Dallanmış 0 2 (%8,3) 0,514
Tortiozite 7 (%46,7) 10 (%41,7) 0,759
Çarpraz 14 (%93,3) 22 (%91,7) 0,849
Kanama Alanı 2(%13,3) 13 (%54,2) 0,017
Ektazi 8 (%53,3) 10 (%41,7) 0,477
Dev Kapiller 0 16 (%66,7) <0,001

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-036 Referans Numarası: 108

AĞIR HEMOFİLİ B HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Can Uğur1, Demet Akyol2, Selmin Şenol3, Can Balkan4, Kaan Kavaklı4

1Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç:  Hemofili B, faktör IX eksikliğinden kaynaklanan X’e bağlı bir 
kanama bozukluğudur. Tüm hemofiliklerin %15’ini oluşturur. Şiddetli formu 
olan hastalar (FIX<%1) ise, Hemofili B’li kişilerin yaklaşık%30- 45’ini oluşturur.

Biz de Hemofili Federasyonu Hemofili B Çalıştayı’na katılan hastaların 
verilerini sunmayı amaçladık.

Yöntem: Çalıştaya katılan hastalara tarafımızca geliştirilen anket uygu-
landı (Şekil 1). Hastaların Hemophilia Joint Health Score (HJHS) puanları 
fizyoterapist tarafından ölçüldü.

Bulgular: Çalıştaya toplam 20 ağır Hemofili B hastası katıldı. Yaş ortala-
ması 20.1’di (min:1-max:63). 19’u profilaksi, 1’i kanadıkça tedavi alıyordu. 

Şekil 1.

Tablo 1.

Yaş Grubu 55-60y >60y p
n 11 17
Yaş, yıl;medyan (aralık) 58(55-60) 64(61-71)
K/E 6/5 7/10
Allojeneik nakil tipi
HLA-eş kardeş 6 9
Haploidentik 4 2
Akrabadışı 1 6
Nötrofil Engrafman Süresi, gün; medyan(aralık) 17(13-25) 19(12-27) 0,53
Trombosit Engrafman Süresi, gün; medyan(aralık 15(13-20) 16(12-36) 0,76
100 günlük mortalite 4(36,4%) 6(35,3%) 0,95
3 yıllık sağkalım 36% 34% 0,83

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-034 Referans Numarası: 309

KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARIN TANISINDA 
TIRNAK YATAĞI VİDEOKAPİLLEROSKOPİNİN KULLANIMI
Cenk Sunu1, Sibel Bakırcı2

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji

Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar (KMPH), Kronik Myeloid Lösemi, 
Polisistemia Vera, Esansiyel Trombositoz gibi hastalıkları içeren, hemapoe-
tik kök hücrelerden kaynaklanan myeloid seri hücrelerinin proliferasyonu 
ile karakterde bir grup neoplastik hastalıktır. Kapilleroskopi, romatolojide 
bağ doku hastalıklarının tanısında son yıllarda oldukça sık olarak kullanılan 
non-invazif ve ucuz bir yöntemdir. Tırnak yatağı videokapilleroskopisi (TVK) 
ile tırnak yatağı kapillerindeki morfolojik değişiklikler incelenebilirken, 
aynı zamandan kapillerin çapları ile ilgili ölçümlerde yapılabilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, KMPH’sı olan ve olmayan hastaların, TVK kullanarak 
kapiller damar çaplarını ve kapillerin yapısal değişikliklerini incelemektir. Bu 
kesitsel tek merkezli çalışmaya, 2016-2017 yılları arasında Sakarya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde KMPH tanısı alan 24 hasta 
ve hematolojik ve damarları etkileyecek herhangi bir hastalığı olmayan 
15 kontrol grubu dahil edildi. Hastaların demografik verileri ve tanıları 
deneyimli bir hematoloji uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra, bu 
bulgulardan habersiz olan uzman bir romatolog tarafından da TVK işlemi 
yapıldı. Dino-lite kapillaroskopi cihazı (Dinocapture 2.0 windows yazılımlı) 
(büyütme × 500), bu değerlendirmeler için kullanıldı. TVK cihazı, herhangi 
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  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-037 Referans Numarası: 142

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE BAŞVURAN 
HASTA VE DONÖRLERİN ABO VE RH GRUPLARININ 
DAĞILIMININ İNCELENMESİ
Yasemin Urcan Tapan1, Alev Garip Acar2, Seyhan Çiftçi Pala1, Bengü Erkul Türemiş1, 
Mehmet Tapan3, Fatih Demirkan2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2,  
Güner Hayri Özsan2, Bülent Ündar2, İnci Alacacıoğlu2

1Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakultesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakultesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Anabilim Dalı

Kan grupları, “özgül bir allo-antikor tarafından saptanan, eritrosit yüzeyin-
deki kalıtsal karakterler” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar erit-
rositlerde membranla ilişkili pek çok yapının antikor yanıtı oluşturabilecek 
antijenik özellikleri olduğunu göstermiştir. Eritrosit yüzey antijenlerin 
büyük bir bölümü birbirleriyle ilişkilidir ve kan grup sistemlerini oluşturur-
lar. Günümüzde tanımlanmış 35 kan grubu sistemi ve 300’den fazla kan 
grup antijeni vardır. En iyi bilinen ve klinik olarak en önemli kan grubu 
sistemleri ABO ve Rh tır.

Transfüzyon oldukça riskli bir işlemdir. Bu nedenle kan grubu antijenle-
rinin ve bunlara karşı gelişen antikorların yapısal ve işlevsel özelliklerinin 
anlaşılması transfüzyon güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu 
çalışma ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki hasta ve donör ABO, 
Rh kan grupları dağılımının araştırılması planlandı. Araştırmamızda 2008-
2017 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve kan 
merkezinde kan grupları çalışılan 18 yaş üstü hasta ve donörler retrospek-
tif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, doğum yeri gibi özellikler de dikkate alına-
rak kan gruplarının dağılımının bu popülasyonda belirlenmesi amaçlandı. 

2008-2017 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve 
kan merkezinde kan grupları çalışılan 157.038 hasta ve 232.364 donör 
bulunmaktadır. Hastaların %44,7’si erkek, %55,3’ü kadın iken; donörlerin 
%92,2’si erkek, %7,8’i kadındı. Hastaların %30’u 65 yaş üstü, %26’sı 45-65 
yaş, %25.7’si 25-44 yaş grubunda iken donörlerin %63.1’i 25-44 yaş, %3.4’ü 
18-24 yaş grubundaydı. Hastaların %38’i A Rh positive, %28.8’i 0 Rh positi-
ve, %14.8’i B Rh positive, %7.1’i AB Rh positive, %5’i A Rh negative, %3.6’sı 0 
Rh negative, %1.9’u B Rh negative, %0.8’i AB Rh negative iken; donörlerin 
%37.8’i A Rh positive, %29.3’ü 0 Rh positive, %14’ü B Rh positive, %6.8’i AB 
Rh positive, %5’i A Rh negative, %4.2’si 0 Rh negative, %2’si B Rh negative, 
0.9 u AB Rh negatifti.

Çalışmamızda kan vericilerinin büyük çoğunluğunun 25-44 yaş grubun-
da ve erkek cinsiyetinde olduğu, kadınların ise çok daha az oranda kan 
bağışında bulunduğu görülmektedir. Kan bağışı açısından önemli bir yaş 
aralığı olan 18-24 yaş grubunun ise kan bağışına olan katkısının oldukça 
az olduğu gözlenmektedir. Hasta ve donörlerde en sık ve en az görülen 
kan grubu ve fenotip çeşitlerinin birbiriyle uyumlu olduğu gözlemlen-
mektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kadın cinsiyetin ve özellikle de kan 
bağışında önemli yer alması gereken 18-24 yaş grubunun kan bağışında 
bulunmaya yönelik teşvik edici politikalar geliştirmesi, özellikle bu gruba 
yönelik eğitimler verilmesi, toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi kan 
transfüzyon ihtiyaçlarının sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Çalışmamız kan grubu dağılımlarını belirleyerek, tranfüzyon komplikas-
yon risklerinin belirlenmesi ve transfüzyon stratejilerinin oluşturulması 
açısından önemli olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: kan grupları, transfüzyon

Tablo 1. Kan grupları

Kan 
Grubu

0 Rh 
negative

0 Rh 
positive

A Rh 
negative

A Rh 
positive

AB Rh 
negative

AB Rh 
positive

B Rh 
negative

B Rh 
positive

Hasta %3,6 %28,8 %5,0 %38,0 %0,8 %7,1 %1,9 %14,8

Donör %4,2 %29,3 %5,0 %37,8 %0,9 %6,8 %2,0 %14,0

Tablo 2. Yaşlara göre dağılım

Yaş 18-24 Yaş Grubu 25-44 Yaş Grubu 45-65 Yaş Grubu 65 Yaş Üstü

Hasta %18,2 %25,7 %26,0 %30,0
Donör %3,4 %63,1 %32,4 %1,1

14 hasta rekombinant, 6 hasta plazma ürünü kullanıyordu. 15 hastanın 
reçetesi hematoloji uzmanı tarafından düzenleniyordu. 10 hastada ailede 
hemofili öyküsü vardı.

12 hasta ilacını sabah alırken, 8 hasta sabah veya akşam alıyordu. 4 hasta 
tedaviyi aksatmaktaydı. Bu hastalardan 3’ü tedaviden sıkıldığını, 1’i ise 
damar yolu problemi olduğunu belirtti. Hastaların; hemofilinin en zor yönü, 
gelecekteki tedavi seçenekleri, hemofili derneklerinden beklentileri ve self-
infüzyon öğrenme yolları hakkındaki yanıtlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Ortalama günlük internet kullanımı 3 saatti. 11 hasta hemofili ile ilgili 
gelişmeleri Hemofili Federasyonu web sitesinden takip ederken 5 hasta 
hiç bir kaynaktan takip etmiyordu.

9 hasta Hemofili B’nin Hemofili A’ya göre daha hafif seyrettiğini düşün-
mekteydi. Bu hastaların 5’inin HJHS skoru 10’un üzerindeydi. 12 hastaya 
da doktoru tarafından Hemofili B’nin daha A’ya göre daha hafif seyrettiği 
söylenmişti. Bu hastaların ise 6’sının HJHS skoru 10’un üzerindeydi.

8 hasta düzenli spor yapıyordu. 12 hasta, ailesinin spor yapmasından dola-
yı endişeli olduğunu belirtti. 5 hasta futbol oynuyordu. Bu hastaların 3’ü 
futbol oynamadan önce profilaksi alıyordu. 5 hasta en az bir defa bir fizik 
tedavi uzmanı ile görüşmüştü. 9 hasta yürümede problem yaşamaktaydı. 
Yardımcı alet kullanan hasta yoktu.

15 yaşın altındaki hastalarda hedef eklem yoktu. 15 yaşından büyük 10 
hastada hedef eklem vardı. 7 hastaya radioizotop-sinovektomi, 2 hastaya 
ortopedik majör cerrahi uygulanmıştı. Tüm hastaların ortalama HJHS 
skoru 12.4 (min:0-max:53), profilaksi alan hastaların ise 12.1’di (min:0-
max:53). 8 hastanın HJHS skoru 10’un üstünde bulundu. Bu hastaların 
tamamı 15 yaşından büyüktü.

Sonuç: Hemofili A’ya göre daha nadir görülse de ağır Hemofili B, profilak-
siye rağmen kalıcı eklem hasarı gibi ciddi klinik tablolara yol açabilen bir 
kanama bozukluğudur.
Anahtar Kelimeler: Hemofili B, HJHS, tedavi uyumu

Şekil 1. Anket Formu

Tablo 1. Hemofilinin en zor yönü, gelecekteki tedavi seçenekleri, hemofili derneklerinden 
beklentileri ve self-infüzyon öğrenme yolları hakkındaki yanıtlar 
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Şekil 2. Kemik iliği aspiratında endomitoz sonrası 3 nükleuslu olduğu görülen plazma hücresine farklılaşma 
gösteren atipik malin hücre

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
P-039 Referans Numarası: 57

TEDAVİYE UYUMSUZ AĞIR TİP HEMOFİLİ HASTALARININ 
PROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Can Uğur1, Can Balkan2, Kaan Kavaklı2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Pediatrik Hematoloji Bilimdalı

Giriş ve Amaç:  Hastaların belirlenen tedavi rejimlerine uyum sorunları 
hemofili tedavisinde güncel bir konudur. Bu sorunlar çok yaygın olarak 
bildirilmektedir. Biz de tedaviye uyumsuz adölesan yaş grubundaki ağır 
hemofili hastalarında 1 yıllık süre boyunca tedaviye uyum oranlarındaki 
değişimi araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Hemofili Dernekleri Federasyonu tarafından 2017 
yılı Mart ayında düzenlenen çalıştaya katılan hastalara yüz yüze görüşme 
yöntemiyle tarafımızca geliştirilen Şekil 1’deki anket uygulandı. Anket 
sonucunda, profilaksi uygulamayan veya takipli olduğu hekim tarafından 
belirlenen sıklıkta profilaksi uygulamayı ihmal eden hastalar tedaviye 
uyumsuz hastalar olarak tanımlandı. Bu hastalar prospektif kohort şeklin-
de 1 yıllık izleme alındı. 6. ve 12. aylarda profilaksi alıp almadığı, tedaviye 
olan uyumu, uyumsuzluk var ise nedeni sorgulandı.

Bulgular: Çalıştaya 39 ağır hemofili ve 1 von Willebrand (vWH) hastası 
olmak üzere toplam 40 hasta katıldı. Tedavi uyumsuzluğu olan 16 hasta 
tespit edildi. Takibe alınan 16 hastanın yaş ortalaması 21.25’di. Hastaların 
12’si hemofili A, 3’ü hemofili B ve 1’i vWH tanılıydı.10 (%62.5) hasta profi-
laksi alıyordu.

1 yıllık izlemde profilaksi alan hasta sayılarındaki değişim Grafik-1’de, teda-
viye uyumlu hasta sayılarındaki değişim Grafik-2’de gösterilmiştir.

Hastaların tedavi uyumsuzluğunun nedeni zaman kısıtlılığı, tedaviden 
sıkılma ve damar yolu sorunları olarak saptandı. Nedenlere göre hasta 
sayılarının değişimleri Tablo-1’de gösterilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Bizim çalışmamız da adölesan yaş grubunda gerçek-
leştirilmiş olup literatürdeki çalışmalardan farklı olarak prospektif kohort 
bir çalışmadır. Tamamında tedaviye uyum sorunu olan 16 hasta 1 yıl 
boyunca izlenmiş ve uyum oranı en fazla %56.25’e yükselmiştir.

Çalışmamızda da zaman kısıtlılığı gibi hasta ilişkili, kronik hastalığa bağlı 
uzun tedavi süreci gibi hastalık ilişkili ve damar yolu problemi gibi tedavi 
ilişkili tedavi uyumunu bozan nedenler saptandı. Bu nedenlerden tedavi 
ilişkili olan damar yolu sorununun 1 yıllık süreçte tamamen çözüldüğü, 
uzun süreli tedaviden sıkılma ve zaman kısıtlılığı gibi hasta ve hastalığın 
kendisine özgü nedenlerin çözümünde anlamlı bir değişiklik olmadığı 
dikkat çekmektedir. 

Tedavi uyumsuzluğu hastalara basit tavsiyelerle düzeltilemeyecek kadar 
komplike bir sorun olarak görünmektedir. Bu faktörlerin her hastada farklı 
oranlarda etkili olması nedeniyle toplu eğitim çalışmalarından ziyade 
hastalarla bire bir görüşme yöntemlerinin kullanılması daha etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemofili, adölesan, tedavi uyumu

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-038 Referans Numarası: 167

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDEN PLAZMABLASTİK 
LENFOMAYA RİCHTER DÖNÜŞÜMÜ OLAN BİR OLGU
Işıl Erdoğan Özünal1, Ayşe Salihoğlu2, Bengü Çobanoğlu3, Teoman Soysal2

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

Richter sendromu kronik lenfositik löseminin (KLL) agresif lenfomaya dönü-
şümü olarak tanımlanmaktadır ve KLL hastalarında hastalık seyrinde %2-10 
oranında geliştiği bilinmektedir. KLL’de çoğunlukla diffüz büyük B hücreli 
lenfomaya dönüşüm görülmekle birlikte diğer agresif lenfomalara da trans-
formasyon olabilmektedir. Burada KLL tanısı ile izlenirken plazmablastik 
lenfomaya transformasyon görülen bir olguyu özetlemeyi amaçladık.

Olgu: Bir yıldır var olan boyunda şişlik yakınmasıyla değerlendirilen ve 
lenfositik lökositoz saptanan 70 yaşındaki erkek hastanın çevresel kandan 
yapılan akış sitometrisi KLL ile uyumluydu. Masif splenomegali olduğu için 
R-Bendamustin rejimi başlandı, 6 kurs R-Bendamustin tedavisi bittikten 
sonra 6. ayda B semptomları gelişen hastanın PET/BT incelemesinde ser-
vikal, aksiller, mediastinal alanlarda ve batın içinde yoğun FDG tutulumu 
olan yaygın konglomere lenfadenopatiler izlendi. Richter transformasyo-
nu düşünülen hastada R-bendamustin tedavisi sonrasında 8. ayda halen 
nötropeni devam ettiği için yapılan kemik iliği biyopsisinde kemik iliğinde 
KLL infiltrasyonu olduğu görüldü. Hastaya 4 kurs R-CHOP verildi. Yanıt 
değerlendirmesi için yapılan PET/BT incelemesinde servikal lenf nodla-
rında progresyon saptandı ve sağ servikal lenf nodu eksizyonu yapıldı; 
‘‘IgA Kappa monotipisi taşıyan, CD 20 negatif, CD79a negatif, odaksal 
PAX5 pozitif, CD38 pozitif, CD138 negatif, EBER negatif, MUM1 pozitif 
plazmablastik diferansiasyon gösteren yüksek gradeli B hücreli neoplazi – 
plazmablastik diferansiasyon gösteren büyük B hücreli lenfoma ’’infiltras-
yonu ile uyumlu olduğu görüldü. Hastaya 1 kurs Gemsitabin + Vinorelbin 
+ Rituksimab verildi. Tedavi sonrası sitopenide düzelme olmadığı için 
alınan kemik iliği aspirasyon örneğinde yaygın, atipik plazmablastik hüc-
reler (Şekil 1 ve 2) izlendi ve kemik iliğinde plazmablastik diferansiasyon 
gösteren büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu olarak değerlendirildi. İki 
sıra kemoterapi rejimine yanıtsız olan hastanın tedavisine Bortezomib 
+ Deksametazon ile devam edildi. Hastaya Bortezomib (1,3 mg/m²---2,2 
mg D1, D4, D8, D11) ile birlikte Deksametazon 40 mg dozda (D1-4, D9-12, 
D17-20) başlandı. Toplam 3 doz Bortezomib alabilen hastanın klinik olarak 
servikal lenf nodlarında küçülme sağlandı ancak hasta nötropeni ve ağır 
sepsis nedeniyle KLL tanısı konduktan sonraki 22. ayda kaybedildi.

Plazmablastik lenfomaya dönüşüm KLL hastalarında nadir görülmektedir 
ve agresif seyir izlemektedir. Olgumuzda Richter dönüşümü tanısı ile 
verilen 2 sıra tedavi rejimine yanıt alınamamış ancak Bortezomib ile klinik 
olarak lenf nodlarında küçülme sağlanmıştır. Bortezomibin hızlı seyir 
gösteren bu hasta grubunda daha erken dönemde tedaviye eklenmesi 
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, Richter Transformasyonu

Şekil 1. Kemik iliği aspiratında endomitoz aşamasında olduğu görülen, ekzantrik yerleşimli nükleusu ve 
sitoplazmasındaki Russel cisimcikleri ile plazma hücresine farklılaşma gösteren atipik malin hücre



271

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-040 Referans Numarası: 376

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ADAYLARINDA 
KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TEST PARAMETRELERİ, 
SOLUNUM FONKSİYONLARI VE YORGUNLUK 
DÜZEYLERİNİN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Selin Bayram1, Gülşah Bargı1, Zeliha Çelik1, Zeynep Pelin Dündar3, Zeynep Arzu Yeğin2, 
Meral Boşnak Güçlü1

1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye.  
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye. 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 
Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) öncesinde hastala-
rın çoğunda sitotoksik ilaçlar, immobilizasyon, enfeksiyon, steroide bağlı 
yan etkiler, tedavi ile ilişkili inaktiviteye bağlı fonksiyonel kayıplar, egzersiz 
kapasitesinde azalma, pulmoner fonksiyon bozukluğu ve yorgunluk 
görülmektedir. Ayrıca HKHN adaylarında azalmış oksijen tüketimi relaps 
dışı mortaliteyi arttırmaktadır. Ancak literatürde adaylarda maksimal 
egzersiz kapasitesi, pulmoner fonksiyonlar ve yorgunluğun araştırıldığı 
sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu sebeple, çalışmamızın amacı HKHN 
adaylarının kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri, solunum fonksi-
yonları ve yorgunluk düzeylerini sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktı.

Yöntem: Çalışmaya 22 HKHN adayı (54,7±10,4 yıl, 7K/15E) ve 20 sağlıklı 
birey (58,4±6,9 yıl, 5K/15E) dahil edildi ve karşılaştırıldı. Egzersiz kapasitesi 
semptomla limitli kardiyopulmoner egzersiz testi, pulmoner fonksiyonlar 
spirometre ve yorgunluk Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ile değerlendirildi. 
Kardiyopulmoner egzersiz testinde zirve oksijen tüketimi (VO2), kar-
bondioksit üretimi (VCO2), EqCO2 (ventilasyonun karbondioksite oranı), 
EqO2(ventilasyonun oksijene oranı), dakika ventilasyon (VE), solunum 
değişim oranı (RER), metabolik eşdeğer (METs), kalp hızı rezervi (HRR), 
oksijen nabzı (O2/HR), anaerobik eşik (ATVO2), SF (solunum frekansı) ve 
iş yükü ölçüldü. Ayrıca test sırasında bireylerin kan basıncı (KB), oksijen 
satürasyonu (SpO2) dispne ve yorgunluk algısı (Modifiye Borg ölçeği) 
kaydedildi.

Bulgular: Adayların zirve VO2 (p=0.032), METs (p=0.003) ve iş yükü 
(p=0.008) sağlıklılardan istatistiksel anlamlı olarak daha düşük, HRR 
(p=0.018), SF (p=0.017), EqCO2 (p=0.004) ve EqO2 (p=0.016) ise istatis-
tiksel anlamlı olarak daha yüksekti. Zirve VCO2, VE, RER, O2/HR ve ATVO2 
gruplarda benzerdi (p>0.05). Adayların test öncesi diyastolik KB (p=0.009) 
ve yorgunluğu (p=0.001), zirve diastolik kan basıncı ve dispnesi (p<0.001), 
YŞÖ toplam puanı sağlıklılardan istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti, 
test öncesi SpO2 (p=0.002), PEF, (p≤0.001) değerleri daha düşüktü. FEV1/
FVC, FEV1, FVC ve FEF%25-75 değerleri ise gruplar arasında benzerdi 
(p>0.05).

Tartışma: Hematolojik maliniteli hastalarda HKHN öncesinde yorgun-
luk algısında artma, maksimal egzersiz kapasitesinde azalma ve büyük 
havayollarında obstrüksiyon görülmektedir. Adayların egzersiz sırasında 
açığa çıkan pulmoner ve kardiyovasküler sistem cevapları bozulmuştur. 
Nakil öncesi dönemde HKHN adaylarında görülen düşük oksijen tüketimi, 
kardiyopulmoner rezerv ve belirgin yorgunluğun iyileştirilmesi için kardi-
yopulmoner rehabilitasyon uygulamaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre nakli, kardiyopulmoner egzersiz testi, 
yorgunluk

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-041 Referans Numarası: 314

TALASEMİ MAJÖR TANILI ÇOCUKLARDA TRANSFÜZYON 
ÖNCESİ VE SONRASI KANAMA ZAMANININ PFA-200 TESTİ 
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Zehra Deniz Çelik Kurt1, Çiğdem Sönmez2, Hüsniye Neşe Yaralı1, Namık Yaşar Özbek1

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Suam 
2Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Merkez Laboratuvarı

Amaç: Talasemi majorlü (TM) hastalarda eritrositlerin prokoagülan aktivite 
göstermesi, karaciğer sentez fonksiyonunda azalma, artmış platelet akti-
vasyonu ve kronik oksitadif stres zemininde gelişen endotel aktivasyonu 

Grafik 1. Profilaksi alan hasta sayılarındaki değişim

Grafik 2. Tedaviye uyumlu hasta sayılarındaki değişim

Şekil 1. Hemofili Dernekleri Federasyonu Adölesan Çalıştayı anketi

Tablo 1. Tedavi uyumsuzluğunun nedenleri

Zaman Kısıtlılığı (n) Tedaviden Sıkılma (n) Damar yolu sorunları (n)

0.Ay 3 7 6
6.Ay 3 4 2
12. Ay 3 4 0
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kaynaklanan, anemiye rağmen uygunsuz hepsidin yüksekliğinin bulundu-
ğu otozomal resesif kalıtım gösteren bir bozukluktur. Hastalığın tipik özel-
likleri, çok düşük ortalama eritrosit hacmi (MCV), düşük transferrin satü-
rasyonu, klasik demir eksikliği anemisinde (DEA) beklenen değerden daha 
yüksek ferritin düzeyleri, demir emiliminde ve kullanımında bozukluktur. 

Burada, erken çocukluk döneminden itibaren nedeni açıklanamayan mik-
rositer anemi nedeni ile izlenen bir olgu sunulmaktadır. TMPRSS6 geninin 
analizinde yeni bir nonsens mutasyon homozigot olarak bulunan olgu 
IRIDA tanısı almıştır. 

Olgu: Ebeveynleri arasında birinci derece kuzen evliliği bulunan altı yaşın-
daki Suriye’li hasta, bir yaşından bu yana olan mikrositer anemi nedeni 
ile başvurdu. Olgunun oral demir tedavisine yanıtının yetersiz olduğu 
ve daha önce iki kez eritrosit transfüzyonu aldığı öğrenildi. Daha önce 
yapılmış olan hemoglobin elektroforezi ve kemik iliği aspirasyon inceleme 
sonuçlarının normal bulunduğu bilgisi alındı.

Aile hikayesinde, 10 yaşındaki erkek kardeşte de mikrositer anemi olduğu 
ve annede gebelikte demir eksikliği anemisi bulunduğu öğrenildi.

Laboratuvar incelemelerde, hemoglobin 7,2 g/dL, MCV 49,8 fL, ortala-
ma eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) 27,6 g/dL, transferrin 
satürasyonu %6,7, serum ferritin düzeyi 37 ng/mL ve C-reaktif protein 
negatif bulundu. Demir tedavisine yanıtsız mikrositer anemi, düşük 
transferrin satürasyonu ve bir enfeksiyon ya da enflamasyon olmaksızın 
normal serum ferritin düzeyi varlığında ayırıcı tanıda IRIDA düşünüldü. 
Olguda ve benzer şekilde etkilenmiş olan erkek kardeşinde TMPRSS6 
geninde daha önce tanımlanmamış patojenik nonsens bir mutasyonun 
[c.234C>G (p.Y78*) (p.Tyr78*)] homozigot olarak bulunması ile IRIDA tanısı 
doğrulandı. Her iki ebeveyn ve kız kardeşte ise aynı mutasyon heterozigot 
olarak bulundu. 

Hastaya intravenöz demir tedavisi uygulandı. Hemoglobin düzeyinde 
yavaş ve kısmi bir artış izlendi. Parenteral demir tedavisinden yaklaşık beş 
ay sonra yapılan son kontrol muayenede hemoglobin düzeyi 10,0 g/dL 
bulunurken MCV düzeyi 53 fL olarak ölçüldü.

Sonuç: IRIDA şimdiye kadar literatürde nadir olarak bildirilmiş olmakla bir-
likte “atipik” mikrositer anemilerin muhtemelen en sık nedenidir. Oldukça 
iyi prognoza sahip olan bu bozukluğun genetik incelemeler ile tanısının 
erken dönemde konulması ile gereksiz (invazif ) incelemelerin önüne geçi-
lebilir ve olgular ile ailelerinin kaygısı en aza indirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mikrositer anemi, Demir eksikliği anemisi, TMPRSS6, Mutasyon

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-043 Referans Numarası: 193

HEREDİTER HEMORAJİK TELANJİEKTAZİDE ARALIKLI 
DÜŞÜK DOZ BEVACİZUMAB TEDAVİSİ DENEYİMİ:  
OLGU SERİSİ
Osman Şahin, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Pınar Cömert, Çiğdem Pala Öztürk, 
Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Osler-Weber-Rendu sendromu olarak da bilinen herediter hemo-
rajik telanjiektazi (HHT), visseral arteriovenöz malformasyonlar ve muko-
kütanöz telanjiektazi ile karakterize nadir bir otozomal dominant hasta-
lıktır. Epistaksis, gastrointestinal kanama ve demir eksikliği anemisi en sık 
görülen klinik belirtilerdir. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) 
plazma düzeyleri artışının, HHT hastalarında kanama komplikasyonları 
gelişmesinde önemli rol oynadığı ve bir monoklonal VEGF inhibitörü 
olan Bevacizumab’ın HHT tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Şiddetli 
gastrointestinal (GI) kanamaya bağlı sık eritrosit (RBC) süspansiyonu trans-
füzyonu ihtiyacı olan ve konvansiyonel tedavilere cevap vermeyen 3 HHT 
vakasını sunuyoruz.

Gereç ve Yöntem: Uzun yıllardır semptomatik GI kanaması ve şiddetli 
anemisi olan üç HHT tanılı hastaya Bevacizumab (5 mg/kg, 15 günde 1, 6 
kür) verildi. Hastalar bu kürleri tamamladıktan sonra 6 ay boyunca takip 
edildi. 6 ay sonra tüm hastalar nüks oldu. Hastalara bu kez Bevacizumab 
(1 mg/kg, 3 haftada 1, 6 kür) tedavisi verildi. 3 hastaya da tedavi esna-
sında 1 kez parenteral demir replasmanı uygulandı. Klinik semptomlar, 
tam kan sayımı (CBC), demir ve ferritin düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası 
değerlendirildi.

nedeniyle tromboza yatkınlık olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda platelet 
fonksiyon analizi-200 (PFA-200) testiyle düzenli transfüzyon (Tx) alan 
TM’lu hastaların kanama zamanının değerlendirilmesi, transfüzyon ve 
hastalıkla ilişkili faktörlerin teste etkisinin değerlendirilmesi planlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 49 TM tanılı hastada Tx öncesi ve 
sonrası, 54 sağlıklı bireyde (KG) bir kez olmak üzere PFA (C/EPİ ve C/ADP), 
tam kan sayımı, PT (INR), aPTT, fibrinojen, ve biyokimya testleri yapıldı ve 
sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, TM’lu hastaların boyu 
(-10,5 cm, p=0,009) ve ağırlığı (-8,8 kg, p=0,014) anlamlı olarak azdı. 
Hastaların Tx öncesi ve sonrası beyaz küre (BK) ve trombosit sayısı (PLT), 
ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW), ALT, 
total ve direk bilirubin, üre, açlık kan şekeri ve ferritin değerleri KG’a göre 
anlamlı derecede yüksek, total protein ve kreatinin değerleri düşüktü. 
Transfüzyon öncesi PT (INR), aPTT testleri KG’a göre anlamlı uzun, fibrino-
jen düzeyi anlamlı düşüktü. C/EPI ve C/ADP testleri Tx öncesinde sonrasına 
göre uzundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hem Tx öncesi hem 
sonrası değerler KG’a göre uzundu. Her iki grupta O kan grubu olanlar eşit 
dağılmıştı ve O kan grubu olanların PFA-200 sonuçları O olmayanlara göre 
daha uzundu. Hastaların serum ferritin ve karaciğer T2*MR görüntüleme 
değerleri ile koagülasyon parametreleri ve PFA sonuçları arsında anlamlı 
bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Beklenilenin aksine çalışmamız talasemi olgularında tromboza 
eğilimi desteklemiyordu. Ancak geniş olgu serilerinde tromboza eğilimin 
gösterilmiş olması, etiyolojide diğer trombotik faktörlerin araştırılması 
gereksinimini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, talasemi majör, hipokoagülabilite, PFA-200

Tablo 1. Koagülasyon parametrelerinin karşılaştırılması

OG TÖ (n:49) KG (n:54) p

ortalama-standart 
sapma (min- maks)

ortalama-standart sapma 
(min- maks)

ortalama-standart 
sapma (min- maks)

PT (sn) 13,39±1,32 (10,3-17,3) 12,39±1,14 (10,6-16,4) <0,001
INR 1,15±0,11 (0,89-1,47) 1,07±0,94 (0,92-1,39) <0,001
aPTT (sn) 26,46±3,07 (21,4-33,1) 25,15±3,4 (20,6-40,5) 0,018
Fibrinojen (mg/dl) 199,2±40,85 (132-328) 253,93±51,71 (151-400) <0,001

n: Toplam birey sayısı, min: Minumum, maks: Maksimum, OG: Olgu grubu,  
KG: Kontrol grubu, TÖ: Transfüzyon öncesi, aPTT: Aktive parsiyel tromboplastin zamanı, 
PT: Protrombin zamanı, INR: Uluslararası standardize oran/International normalized ratio, 
sn: saniye, mg: Miligram, dl: desilitre

Tablo 2. Talasemi-kontrol grupların PFA-200 testinin karşılaştırılması

OG TÖ (n:49) p1 OG TS (n:49) p2 KG p3

ortalama±standart 
sapma,  

(min.-maks.)

ortalama±standart 
sapma,  

(min.-maks.)

ortalama±standart 
sapma,  

(min.-maks.)

C/EPI (sn)  
(Referans değeri: 84-160sn)

164,82±59,89  
(86-300)

0,159 151,27±50,30  
(50-300)

0,019 128,46±28,25  
(59-182)

0,003

C/ADP (sn)  
(Referans değeri: 68-121sn)

125,29±51,73  
(58-300)

0,303 120,39±49,49  
(52-300)

0,003 98,19±32,25  
(55-226)

<0,001

n: toplam birey sayısı, OG: Olgu grubu, TÖ: Transfüsyon öncesi, TS: Transfüzyon sonrası, KG: Kontrol grubu, min: Minumum, 
maks: Maksimum, sn: Saniye, P1: OG TÖ ve OG TS karşılaştırılması, P2: OG TS ve KG karşılaştırılması, P3: OG TÖ ve KG 
karşılaştırılması, C/EPI: Kollajen/Epinefrin, C/ADP: Kollajen ve adenozin-5’-difosfat, RD: Referans değeri

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-042 Referans Numarası: 101

YENİ BİR NONSENS TMPRSS6 MUTASYONU BULUNAN 
OLGUDA DEMİR TEDAVİSİNE YANITSIZ DEMİR EKSİKLİĞİ 
ANEMİSİ (“IRIDA”))
Seda Çakmaklı1, Çiğdem Kaplan2, Mehmet Uzunoğlu2, Merve Büyükbayram2,  
Emel Görgülü2, Nurten Özkan2, Ebru Yılmaz Keskin3

1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik, Kahramanmaraş 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Isparta

Giriş: Demir tedavisine yanıtsız demir eksikliği anemisi (iron-refractory 
iron deficiency anemia; IRIDA), TMPRSS6 genindeki mutasyonlardan 
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  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-045 Referans Numarası: 120

TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA BÖBREK 
FONKSİYONLARI VE FERRİTİN DÜZEYLERİ İLE 
KORELASYONUNUN İNCELENMESİ
Gönül Aydoğan, Demet Doğancı, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Tuba Nur Güçer,  
Cengiz Bayram, Nihal Özdemir

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Beta talasemi major (β-TM) hastalarında renal tübüler ve glomerü-
ler fonksiyonların incelenerek ferritin düzeyi ile aralarındaki korelasyonun 
araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma, Pediatrik Hematoloji Kliniğinde β-TM 
tanısıyla takip edilen 38 hastayla retrospektif olarak yapıldı. Demografik 
özellikler ve laboratuar bulguları kayıtlardan elde edildi. Hastalar, serum 
ferritin düzeylerine göre üç gruba ayrıldı. Hastalarda glomerüler ve tübü-
ler fonksiyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Sistatin-c hastaların %5,3’ünde artmış, glomerüler filtrasyon 
hızı (GFH) hastaların %28,9’unda artmış, %18,4’ünde azalmış olarak sap-
tandı. Hastaların %36,8’inde proteinüri, %42,1’inde hiperkalsiüri saptandı. 
Fraksiyonel sodyum ekskresyonu (FeNa) hastaların %18,4’ünde %1’in 
üzerinde, (tübuler fosfor reabsorbsiyonu) TPR hastaların %7,8’inde azalmış 
olarak saptandı. Ferritin düzeyi 1000 ng/ml’nin altında, 1000-2000 ng/ml 
aralığında, 2000 ng/ml ve üzerinde olan hasta grupları arasında glome-
rüler ve tübüler fonksiyonlar açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Yaşa 
göre renal fonksiyonlar değerlendirildiğinde, GFH 18 yaş ve üstündeki 
hastalarda, 10-18 yaş aralığındaki ve 10 yaş ve altındaki hastalara göre 
anlamlı düşük saptandı. 10 yaş ve altındaki hastalarda kreatinin diğer yaş 
gruplarına göre anlamlı düşük, protein/kreatinin oranı ise anlamlı yüksek 
bulundu.

Sonuç: β-TM hastalarında farklı düzeylerde renal fonksiyon bozukluklarıy-
la karşılaşılmaktadır. Çalışmamızdaki bulgular, renal fonksiyonlarda bozul-
manın yaşla arttığı yönünde olup β-TM hastalarının böbrek fonksiyonları-
nın yakın takip edilmesinin faydalı olacağı öngörülmektedir. Bununla bir-
likte çalışmamızda, ferritin düzeyi renal tübüler ve glomerüler fonksiyon-
larla ilişkili bulunmamıştır. Serum ferritini klinikte aşırı demir yükünün en 
yaygın kullanılan ölçüsüdür. Ancak ferritinin renal fonksiyonlardaki demir 
yüküne bağlı etkilenmeyi öngörmek için zayıf bir belirteç olduğu, böbrek 
demir yükünü tam olarak yansıtmayabileceği kanısındayız. Bu bulguları 
doğrulamak için prospektif ve daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Beta talasemi major, böbrek fonksiyonları, ferritin

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-046 Referans Numarası: 229

ÇOCUK HASTALARDA TROMBOEMBOLİZM DENEYİMİMİZ
Arzu Akyay, Sevim Şeyma Duranay, Ünsal Özgen

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji bölümün-
ce 2009-2018 yılları arasında takip ve tedavi edilen tromboembolizm 
tanılı hastaların risk faktörlerini, klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını 
değerlendirmek.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde son 9 yıl içerisinde tromboembolik olaylar 
nedeniyle başvuran 61 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Tromboembolizm tespit edilen 61hasta 5 gün-18 yaş (medyan 7 
yaş) arasındaydı; erkek/kız oranı 1,3 olarak saptandı. 61 hastanın trombo-
embolizm etyolojisi araştırıldığında 17’sinde eşlik eden enfeksiyon (4’ünde 
pnömoni, 4’ünde otit, 2’sinde gastroenterit, 1’inde sinüzit, 1’inde septik 
artrit, 1’inde menenjit, 1’inde neonatal sepsis, 1’inde lenfadenit, 1’inde 
tonsilit, 1’inde varisella), 10 hastada katater uygulaması, 15 hastada yoğun 
bakımda yatış öyküsü (immobilizasyon), 5 hastada kronik hastalık öykü-
sü, 9 hastada minör/major cerrahi girişim, 3 hastada obezite, 2 hastada 
travma öyküsü, 1 hastada otoimmun hastalık, 1 hastada hemolitik üremik 
sendroma bağlı nefrotik sendrom öyküsü saptandı. 14 hastada predis-
pozan herhangi bir faktör saptanamadı. Hastalar trombofiliye yatkınlık 
açısından incelendiklerinde 13 olguda homozigot metilen tetrahidrofolat 

Bulgular: Bevacizumab ile ilk tedavi tamamlandıktan sonra, RBC transfüz-
yon gereksinimlerinde belirgin bir azalma ve hemoglobin seviyelerinde 
belirgin bir artış oldu. Ancak tüm hastalarda 5 ay sonra hemoglobin (Hb) 
değerleri kademeli olarak tedavi öncesi seviyelere geri döndü. 6. aydan 
itibaren hastalara verilen aralıklı düşük doz Bevacizumab tedavisi sonra-
sında Hb düzeylerinde belirgin düzelme olduğu görüldü. Tedavi sırasında 
tedavi ilişkili hiçbir yan etki gözlenmedi. Mevcut durumda, son kürler 
tamamlandıktan 2 ay sonra tüm hastalar halen asemptomatik ve replas-
man ihtiyacı olmadan takip edilmektedir.

Sonuç: HHT hastalarında optimal bevacizumab dozu net değildir. Bu 
olgu serisi, HHT hastalarında aralıklı düşük doz Bevacizumab tedavisinin 
onkolojik doz kadar etkili olduğu ve bu nedenle transfüzyona bağımlı 
HHT hastalarında iyi bir tedavi seçeneği olarak tercih edilebileceğini 
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bevacizumab, Herediter hemorajik telanjiektazi

  Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-044 Referans Numarası: 188

TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA KLİNİK BULGULARIN 
BENLİK İMGESİNE ETKİLERİ
Yeşim Oymak,  Hıncal Özbakır, Arife Kaygusuz, Tuba Hilkay Karapınar,  
Sultan Aydın Köker, Salih Gözmen, Canan Vergin

S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Talasemi majör hastaları hastalıkla baş ederken en önemli özellik-
lerden biri davranışlarının belirleyicisi olan bireyin benlik algısıdır. Benlik 
kavramı; Kişinin kendini algılaması olarak tanımlanır ve kendini bildiği 
andan itibaren çevresi ile etkileşim yoluyla oluşur. Talasemi hastalarında 
gelişebilen boy kısalığı ya da skolyoz gibi komplikasyonlar vücut algılarını 
etkileyebilir. Offer Benlik İmgesi Ölçeği ile talasemi hastalarında kronik 
hastalık ile baş ederken benlik algılarının etkilenip etkilenmediğinin 
değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde talasemi tanısı ile takip edilmekte 
olan 12 yaş üstü 36 talasemi hastası ve 35 sağlıklı bireye Offer Benlik 
İmgesi Ölçeği uygulandı. Yanıtları “çok iyi”den “hiç”e kadar değişen altı 
seçenekten oluşan 11 farklı alanda 99 maddeden oluşan Offer Benlik 
İmgesi Ölçeği psikolog kontrolünde uygulandı. Talasemi hastalarında 
oluşabilecek komplikasyonlardan, skolyoz, boy kısalığı, osteoporoz eşlik 
etmesi, puberte gecikmesi ve yüzde kemik değişikliğine bağlı dismorfik 
görünüm gibi durumların eşlik etmesine göre benlik imgesinin farklılık 
gösterip göstermediği değerlendirildi. Veri toplama sırasında güncel 
olan kemik dansitometrisinde Z skoru -2.5’un altında olması osteopo-
roz ve yaşa göre boyun 3 persentilin altında olması boy kısalığı olarak 
değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 17.9±3.3 yıl sağlıklı kontrol grubunun 
ise 16.0±0.28 yıl idi. Talasemi hastaları ve kontrol grubunu cinsiyet dağı-
lımları benzerdi (sırasıyla K/E oranı 18/18 ve 17/18). Ölçek puanlarının 
ortalaması hasta ve sağlıklı grupta sırasıyla 248,66±52.03 ve 251.25±43.43 
olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.89). Boy kısalığı olan 
(n=19) ve olmayan (n=17) talasemi hastalarının ölçek puanları ise sırasıyla 
256.73±45.11 ve 246.30±61.10 saptandı (p=0.49). Skolyozu olan (n=15) ve 
olmayan (n=21) hastaların (sırasıyla 244.07±46.08 ve 255.38±54.79) ölçek 
puanları arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.60). Kemik mineral dan-
sitometri bilgisi olan 31 hastadan osteoporozu olan (n=12) ve olmayan 
(n=19) hastaların ölçek puanları sırasıyla 266.03±38.88 ve 239.31±60.71 idi 
(p=0.16). Puberte gecikmesi olan iki hasta ve yüzde kemik değişikliği olan 
bir hasta olduğu için ölçek puanları karşılaştırılamadı.

Sonuç ve Tartışma: Offer Benlik İmgesi Ölçeği oluşturulurken özellikle 
adolesan dönemde vücut algısının önem kazanması üzerinde durulmuş-
tur. Obesite gibi vücut ölçülerinin değişmesine neden olan durumlarda 
benlik imgesi etkilenebilmektedir. Talasemi major hastalarında gelişen 
komplikasyonlar vücut özelliklerini etkilediği için benlik imgesine etkisi-
nin değerlendirildiği bu çalışmada kontrol grubu ile fark bulunmadığı gibi 
eşlik eden morbiditeler açısından da gruplar arasında fark saptanmadı. Bu 
durum merkezimizde takip edilen talasemi major hastalarının hastalıkla 
baş etmede davranış özelliklerinin boy kısalığı, osteoporoz ve skolyozdan 
etkilenmediğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Benlik İmgesi, talasemi major, kronik hastalık, Offer
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  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-048 Referans Numarası: 127

TİMOMA SEYRİNDE SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ GELİŞİMİ: 
ÜÇ OLGU SUNUMU
Atakan Turgutkaya1, İrfan Yavaşoğlu1, Füruzan Döğer2, Ali Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Timoma, ön mediastenin en sık karşılaşılan kitlesi olup myastenia gravis 
ve çeşitli sitopeniler gibi otoimmun durumlarla birlikte görülebilmekte-
dir. Bunlardan saf eritroid dizi aplazisi(PRCA) başta olmak üzere; aplastik 
anemi (AA) ve kazanılmış amegakaryositik trombositopeni (AAT) gibi 
hematolojik hastalıklar takipte gelişebilmektedir. Burada timoma tanısıyla 
izlenip bu tip sitopeniler geliştiren üç olgu sunulmuştur.

Olgu 1: 65 yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayetiyle başvurdu ve 
çekilen toraks BT’de dev kitle saptanıp biyopsi ile tip 3B timoma tanısı 
konuldu. Başlangıçta sitopeni bulunmayan ve timektomi yapılmadan 
kemoradyoterapi verilen olguya transfüzyona dirençli anemi nedenli 
kemik iliği biyopsisi yapıldı; eritroid seride azalma gösteren normosel-
lüler kemik iliği (%40) saptanıp PRCA tanısı konuldu. Hb:7.5 gr/dl, WBC: 
3920/mkrL,PLT: 16000/mkrL saptanan olguda oksimetolon 100 mg/gün 
ve metilprednizolon 48 mg/gün başlandıktan 1 ay sonra Hb: 9.4 gr/dl, 
WBC:2060/mkrL, PLT:225.000/mkrL değerlerine yükseldiği görüldü, hasta 
şu an sadece oksimetolon almaktadır. 

Olgu 2: 48 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı şikayeti nedenli çekilen toraks 
BT’de ön mediastende kitle saptandı ve yapılan biyopside tip 2B timoma 
tanısı konuldu. Şubat 2018’de timektomi yapılan ve kemoterapi başlanan 
olgunun tanı anında belirgin bir sitopenisi yokken izlemde pansitopeni 
gelişmesi üzerine kemik iliği biopsisi yapıldı ve eritroid hücre aplazisi, 
hiposellüler kemik iliği (%25) saptandı; PRCA tanısı ile siklosporin 50 mg, 
metilprednizolon 48 mg ve oksimetolon 100 mg/gün başlandı. Hb:7.4 gr/
dl, WBC: 3560/mkrL ve PLT:73000/mkrL iken 4 ay sonraki takibinde Hb:13.2 
gr/dl, WBC:6450/mkrL, PLT: 167000/mkrL’ye yükseldiği görüldü. 

Olgu 3: 70 yaşında erkek hasta, anemi tetkikleri yapılırken,öyküsünden 
2009 yılında timoma nedeniyle timektomi operasyonu geçirdiği ve teda-
visiz izlendiği öğrenildi. HB:4.5 gr/dl, WBC:6560 /mkrL, PLT: 392000/mkrL 
saptanan olguya kemik iliği biyopsisi yapıldı ve hiposellüler kemik iliği 
(%20) saptandı. PRCA düşünülen olguda danazol 600 mg, siklosporin 50 
mg ve metilprednizolon 16 mg/gün tedavisi ile 1 ay sonraki takibinde 
hemoglobinin 7.8 gr/dl‘ye yükseldiği görüldü. Gelişen yan etkiler nede-
niyle tedavisi etkin olarak verilemeyen olguya aralıklı olarak transfüzyon 
desteğinde bulunuldu.

Tartışma: Timoma tanısı alan olguların yaklaşık %5 kadarında PRCA 
gelişir, AA ve AAT daha nadirdir. PRCA timektomiden sonra ortadan kal-
kabilse de timoma nüksü olmadan latent bir dönem sonrası tekrar ortaya 
çıkabilmektedir. Gelişiminde T lenfositlerin myelosupresif etkisi suçlandı-
ğından immunsupresif tedavi önerilmektedir; bunlar arasında steroidler, 
ATG,siklosporin, siklofosfamid etkin bulunmuştur. Relaps veya refrakter 
olgularda rituksimab ve alemtuzumab denenebilir, ancak %60’dan fazla 
olgu transfüzyon bağımlılığını sürdürür. Allojenik kemik iliği nakline 
uygun olan hastalar için transplantasyon süreci başlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: timoma, saf eritroid dizi aplazisi, transfüzyon

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-049	 Referans	Numarası:	2

ERDHEİM CHESTER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Esra Terzi Demirsoy1, Gökmen Umut Erdem2, Ahmet Yalnız3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Giriş: Erdheim-Chester hastalığı(ECH) nadir görülen, Langerhans olmayan 
bir histiyositozdur. Son bulgular, ECH’nın kronik kontrolsüz inflamasyo-
nun hastalık patogenezinde rol oynadığı, hastaların %50’sinde tekrarla-
yan BRAFV600E mutasyonun saptandığı klonal bir bozukluk olduğunu 
göstermektedir(1).

redüktaz (MTHFR) c677t mutasyonu, 14 olguda heterozigot MTHFR c677t 
mutasyonu, 2 olguda homozigot MTHFR a1298c mutasyonu, 1 olguda 
heterozigot MTHFR a1298c mutasyonu tespit edildi. PAI-1 4G/5G poli-
morfizmi 1 olguda, protrombin 20210a mutasyonu heterozigot olarak 3 
olguda, faktör V Leiden mutasyonu heterozigot olarak 1 olguda, hiper-
homosisteinemi 9 olguda, lipoprotein a yüksekliği 6 olguda saptandı. Tek 
protrombotik risk faktörü 10 olguda, iki protrombotik risk faktörü 17 olgu-
da, ikiden fazla protrombotik risk faktörü 14 olguda tespit edildi. Otuzdört 
olguda, 12’si arteriyel enfarkt, 22’si sinüs ven trombozu, olmak üzere en 
sık merkezi sinir sistemi trombozu saptandı. Periferik tromboembolizmde 
ise 2 olguda derin ven trombozu, 3 olguda yüzeyel venöz tromboemboli 
saptandı. Bir olguda tekrarlayan tromboembolik atak öyküsü saptandı, bu 
olguda ailesel tromboemboli öyküsü de vardı. Tedavi sonrası komplikas-
yon olarak 2 hastada gastrointestinal sistem kanaması, 1 hastada burun 
kanaması görüldü.

Tartışma: Hastalarımızda protrombotik risk faktörü sıklığı %67,2 (n=41) 
olarak bulundu. En sık kalıtsal hastalık MTHFR mutasyonlarıydı (30 olgu). 
Beş olguda birden çok kalıtsal trombofili nedeni saptandı. Çalışmamızdaki 
14 arteriyel tromboz olgusunun hepsinde protrombotik risk faktörleri 
mevcuttu. Venöz tromboembolizmi olan 47 olgunun 34’ünde (%72,3) 
en az bir protrombotik risk faktörü vardı. Vakalarımızdan sadece 1 venöz 
tromboembolizmli olguda nüks görüldü.

Sonuç: Çocuklarda klinik ve genetik risk faktörleri tromboz gelişimine 
katkıda bulunmaktadır. Çocuklara ait tromboembolik komplikasyonlar 
erişkinlerin tersine daha çok kalıtsal trombofilik faktörlerlere bağlıdır, 
bu nedenle tromboz gelişen çocuklarda protrombotik risk faktörleri 
araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Tromboembolizm

  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-047 Referans Numarası: 56

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAN BANKASI’NA BAŞVURMUŞ 
TAM KAN BAĞIŞÇILARINDA REDDEDİLME ORAN VE 
NEDENLERİ
Beyza Altunel1, Ceren Sözen1, Doğukan Taha Yamaç1, Fırat Saltuk Koçyiğit1,  
Naci Cem Aydoğdu1, Ebru Koca2, Deniz Arıca2, Sema Karakuş2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü

Kan bağışı, bağışçı ve alıcı için belli riskler taşıdığından dikkatle gerçekleş-
tirilmesi gereken bir işlemdir. Bağışçının kan verebilmesi için bazı koşulları 
sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan bağışçı adaylarının 
bağışları reddedilir. Çalışmadaki amacımız ret nedenleri hakkında bilgi 
sahibi olmak ve bunun sonucunda geçici retleri azaltma ve insanları 
kan bağışına teşvik etme çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bu çalışma 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öncülüğünde 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Ocak 2015 - Aralık 2017 yılları içinde Başkent Üniversitesi 
Kan Bankası’na kan bağışı için başvuran ancak başvuruları reddedilen kişi-
lerin doldurdukları Kan Bağışçısı Sorgulama Formları retrospektif olarak 
incelenmiştir. Bu süreçte kan bağışında bulunmak için toplam 13424 kişi 
başvurmuş, 2337 kişi reddedilmiş ve 2248 kişinin formu değerlendirilebil-
miştir. Başvuran kişilerin 11536’sı (%85,9) erkek ve 1888’i (%14,1) kadındı. 
Toplam 31 farklı ret nedeni bulundu.Reddedilenlerin 1461’i (%65) erkek, 
785’i (%35) kadın olup, ret sebepleri 2096 (%93,2) geçici ve 152 (%6,8) 
kalıcı idi. Hemoglobin seviyesi düşüklüğü (%18,2) literatüre benzer şekilde 
en sık görülen ret nedeniydi.Hepatit ve HIV dışı enfeksiyonlar (%17) ve 
son 1 sene içerisinde ameliyat, endoskopi ve diş tedavisi öyküsü (%12,4), 
kan alımını engelleyen hastalık (%9,3) en sık diğer ret nedenleriydi. İlginç 
olarak bağışçı adaylarının %6,9’u anket sonrası kan vermekten vazgeçmiş-
ti. Ret nedenleri detaylarıyla incelenerek özellikle geçici ret alan kişilerin 
bilgilendirilmesi bağışçı sayısını artırmaya yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kan bağışı, Kan bankası, Ret nedenlari
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testleri normal saptandı. Merkezimizde serum kolinesteraz düzeyi çalı-
şılamadığından değerlendirilemedi. Hastanın weaning denemelerinin 
başarısız olması nedeniyle yatışının 23. gününde plazmaferez denenmesi 
kararlaştırıldı. TDP ile yapılan ilk plazmaferez sonrası uyanıklığının arttığı 
ve kolinerjik semptomların belirgin azaldığı görülen hastaya iki gün sonra 
yeniden plazmaferez uygulandı. 2. Plazmaferez yapıldıktan sonraki gün 
hastanın bilinci tamamen açıldı ve hasta mekanik ventilatörden ayrıldı. 

Tartışma: Güven ve arkadaşlarının sunduğu bir olguda 62 yaşında orga-
nofosfat zehirlenmesi ile başvuran bir hastaya 5. günde plazmaferez işlemi 
yapılmış ve plazma kolinesteraz düzeyinin işlem sonrası arttığı gösterilmiş, 
hasta plazmaferez sonrası 3. günde mekanik ventilatörden ayrılıp 16. 
günde taburcu edilmiştir (1). Disel ve arkadaşlarının sunduğu 19 yaşındaki 
bir olguda da yatışın 3. gününde TDP eşliğinde plazmaferez yapılmış ve 
benzer şekilde işlem sonrası kolinesteraz düzeyinin yükseldiği, işlemden 
sonraki günde kolinerjik bulgularının azaldığı görülmüş ve hasta ventila-
törden ayrılmış, yatışının 10. gününde de taburcu edilmiştir (2). Yükselmiş 
ve arkadaşlarının 3 pediatrik hasta içeren olgu ilk hafta içinde her üç has-
taya da 3 gün üst üste TDP eşliğinde plazmaferez yapılmış, her üç hasta da 
takip eden günlerde ventilatörden ayrılmış ve taburcu edilmiştir (3). Bizim 
olgumuzda bahsedilen olgulardan farklı olarak plazmaferez işlemi 23 ve 
25. günlerde yapılmış olup benzer klinik yanıt alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: organofosfat zehirlenmesi, plazma değişimi

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-051 Referans Numarası: 438

DASATİNİB İLE İLİŞKİLİ KOLİT
Ece Vural1, Dilek Keskin2, Deniz Özmen2, Ali İbrahim Hatemi3, Nuray Kepil4,  
Ahmet Emre Eşkazan2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı 
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) kronik miyeloid lösemi (KML) tedavi-
sinde kullanılan ajanlardır. Birinci kuşak TKİ olan imatinibe (İM) yanıtsızlık, 
toleranssızlık, yan etki (YE) gelişmesi sonucu ikinci kuşak TKİ tedavisine 
geçilir. İkinci kuşak TKİ’lerin ortak YE’leri olduğu gibi, ilaca özgül YE’ler de 
görülebilmektedir. Dasatinib (DAS)’e bağlı YE’ler arasında sitopeniler, plev-
ral effüzyon, kolit sayılabilir. Biz de DAS 100 mg/gün tedavisi altında kolit 
gelişen bir kronik evre KML (KE-KML) olgusunu paylaştık.

Olgu: 54 yaşında kadın hasta 2007’de KE-KML tanısı alarak 9 ay hidroksiüre 
almış. Kliniğimize 2008 yılında başvuran hastaya İM başlandı, ama 1. yıl 
sonunda tam sitogenetik yanıt (TSY) elde edilemedi, nilotinib (NİL) 2x400 
mg/gün tedavisine geçildi. NİL tedavisi ile major moleküler yanıt (MMY) 
alınan hastanın tedavisinin 60. ayında QTc mesafesinde uzama görüldü. 
Sonrasında çeşitli risk faktörleri bulunan hasta akut koroner sendrom 
geçirdi. Böylece tedavi Kasım 2015’te DAS 100 mg/gün olarak değiştiridi. 
Mart 2017’de demir eksikliği anemisi tespit edilen hastaya oral demir II 
sülfat tedavisi başlandı. DAS tedavisinin 18. ayında günde 7-8 kez sulu 
dışkılaması olan hastanın ishali önce oral demir tedavisine bağlanarak ilaç 
kesildi. Yakınması devam eden hastanın, karın görüntülemeleri, dışkı mik-
roskopisi ve kültürü, dışkıda sitomegalovirüs (CMV) taraması, çölyak oto-
antikorları normaldi. Kolonoskopide sol kolonda görülen 4-5 hematinize 
alandan alınan biyopside kısmen erozyone orta derecede aktif kolit görül-
dü. Amiloid birikimi, CMV’ye ait viral inklüzyonlar veya KML infiltrasyonu 
görülmedi. DAS’a 1 ay ara verilen hastanın ishali düzeldi ve kolonoskopik 
iyileşme gösterildi. Tablo DAS ile ilişkili kolit olarak değerlendirildi. Derin 
moleküler yanıtı olan hastaya yeniden düşük dozda (50 mg/gün) DAS 
başlandı. Hasta 1 aydır yakınmasız olarak izlenmektedir.

Tartışma: KML’li hastalardaki ishal etiyolojisinde enfeksiyöz (CMV dahil), 
KML’nin barsak tutulumu gibi nedenlerin yanında ilaç ile ilişkili kolit de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Khoury ve arkadaşlarının 665 KE-KML 
olgusunu incelediği çalışmada, DAS 140 mg/gün ile %25-37 oranında ishal 
gözlenmiş [Cancer. 2009;115(7):1381-1394]. İlaç kesilerek, DAS doz modi-
fikasyonu yapılarak YE’ler kontrol altına alınmış. Yim E. ve arkadaşlarının 
bildirdiği olguda 140 mg/gün DAS ile aktif hematokezyası olan hastada 
doz modifikasyonu yapılarak (100 mg/gün) klinik olarak iyileşme gözlense 
de yakınmanın tekrarlaması üzerine NİL tedavisine geçilerek hemato-
kezya kontrol altına alınmış [Korean J Intern Med. 2018;33(2):446-448]. 
Hastamızda NİL ile iyi bir hastalık kontrolü sağlansa da, YE’ler nedeniyle 
bu tedavi kesilmişti. Sonraki tedavi için ishal yan etkisi nedeniyle bosutinib 

Olgu Sunumu: 50 yaşında erkek hasta; 1,5 yıldır her iki dizinde ağrı, hareket 
kısıtlılığı ve karın ağrısı şikayeti dış merkeze başvurdu. Çekilen kemik sintig-
rafide her iki dizde simetrik skleroz saptanması üzerine Paget Hastalığı ön 
tanısıyla tetkikleri istendi. Bu dönemde kan sayımı, sedimantasyon, kalsi-
yum, parathormon, alkalen fosfataz normal sınırlarda bulundu. Kesin tanı 
konulamayan ve şikayetleri devam eden hasta kemik sintigrafisi çekildikten 
yaklaşık 8 ay sonra yaygın vücutta ödem, nefes darlığı şikayeti ile Kardiyoloji 
servine yatırıldı. Yapılan ekokardiyografide yüzen kalp görüntüsünde masif 
perikardiyal efüzyon ve orta dercede mitral yetmezlik aptandı. Aynı zaman-
da akut böbrek yetersizliği ve idrar çıkışında azalma gelişen hastanın karın 
ultrasonda her iki üreterde grade 3 hidronefroz saptandı. PET-BT incele-
mesinde; karın sağ üst kadranda başlamak üzere dalak çevresi, pankreas 
çevresi, paraaortik ve pararenal alanları saran heterojen artmış metabolizma 
gösteren (suvmax:5,2) silik sınırlı dansiteler izlendi. Arkus aorta düzeyinde 
muhtemeeln perikardiyumda lineer tarzda artmış metabolizma izlendi 
(suvmax:9,6) her iki alt ekstremitede artmış metabolizna izlendi. Bunun üze-
rine hastadan laterokonal fasyadan yumuşak dokudan tru-cut biopsi alındı. 
Biopside etrafında fibrozis olan tabakalar oluşturan histiyosit infiltrasyonu 
saptandı. İmmunhistokimyasal incelemede; CD68 (+) vimentin(+)CD1a(-)
S-100(-) olarak sonuçlandı. Tanı Erdheim-Chester hastalığı olarak yorum-
landı. Periferik kandan gönderilen BRAFV600E mutasyonu pozitif saptandı. 
Hastaya interferon tedavisi başlamadan once 1mg/kg metilprednizolon 
başlandı. Hastada çok dramatik bir şekilde ödemlerinde düzelme,idrar çıkı-
şında artış saptandı. Hastanın kardiyak tutulumu da olduğu için interferon 
alfa-2a 9 milyon ünite haftada 3 kez şeklinde tedavisi başlandı.

Sonuç: Erdheim-Chester tanısı alan hastalarda kardiyovasküler tutulumun 
dikkatli bir değerlendirmesi, ECH ile ilişkili ölümlerin önemli bir kısmını 
oluşturduğu için önemlidir (1). Standart doz interferon tedavisinden ziya-
de yüksek doz interferon (haftada 18 MİÜ üstünde) tedavisinin, özellikle 
kardiyak ve santral sinir sistemi tutulumu olanlarda daha iyi yanıt alındığı 
gösterilmiştir (2). 
Anahtar Kelimeler: Erdheim-Chester Hastalığı, İnterferon, BRAFV600E

Kaynaklar
1. Eli L. Diamond, Lorenzo Dagna, David M. Hyman, Giulio Cavalli, Filip Janku,Juvianee 

Estrada-Veras et al. Consensus guidelines for the diagnosis and clinical manage-
ment of Erdheim-Chester disease. Blood. 2014 Jul 24; 124(4): 483–492. 

2. Hervier B, Arnaud L, Charlotte F, et al. Treatment of Erdheim-Chester Disease with 
long-term high-dose interferon-α. Semin Arthritis Rheum. 2012;41(6):1-7.

  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-050 Referans Numarası: 474

AKUT ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİ İLE BAŞVURAN  
BİR OLGUNUN GEÇ DÖNEMDE YAPILAN TERAPÖTİK 
PLAZMA DEĞİŞİMİ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ
Duran Deha Çetin1, Erdi Hüseyin Erdem3, Mahmut Bakır Koyuncu2, Nurcan Doruk3,  
Aydan Akdeniz2, Eyüp Naci Tiftik2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş: Plazmaferez pek çok tıbbi durumda kullanılabilen tedavi edici bir 
işlemdir.Taze donmuş plazma ile yapılan plazmaferez işleminin teorik 
olarak düşük koliesteraz aktivitesi ile giden organofosfat zehirlenmele-
rinde faydalı olabileceği düşünülmekte, ayrıca proteine bağlanan toksik 
bileşenlerin dolaşımdan uzaklaştırabileceği de düşünülmektedir. Ancak 
plazmaferezin organofosfat zehirlenmesindeki rolü halen net olarak 
bilinmemektedir. Literatürde organofosfat zehirlenmelerinde plazmaferez 
yapılan az sayıda olgu vardır. Bizim olgumuzda ise plazmaferez hasta yatı-
şının 23. gününde yapılmış olup plazmaferezin geç dönemde de bu has-
talarda etkili olabileceğini göstermesi açısından literatürdeki ilk vakadır.

Olgu:Tarım ilacı kullanılan bahçeden domates toplarken bilinç kaybı 
nedeni ile acil servise bilinci kapalı olarak getirilen hastanın yapılan 
ilk muayenesinde ağrılı uyaranlara yanıtının olmadığı, glaskow koma 
skorunun 4 olduğu, cildinin yaygın nemli olduğu, pupillerinin miyotik 
olduğu görüldü. Hipotansif ve taşikardik olan hastada mevcut muayene 
bulguları ve yakınlarından alınan anamnezle organofosfat zehirlenmesi 
düşünüldü. Acil serviste atropin infüzyonu ve pralidoksim tedavisi başlan-
dı. Ciddi hipoksisi olan hasta solunum yetmezliği nedeniyle entübe edi-
lerek yoğun bakıma alındı ve mekanik ventilatöre bağlandı. 6 saat sonra 
Fio2 %30’a düşüldü. Hastanın serebral görüntülemelerinde kanama ve 
enfarkt bulgusu görülmedi. Hastanın geliş hemogram ve rutin biyokimya 
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Şekil 2.  Periferik kan ekstralökositik candida 

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-053 Referans Numarası: 53

PRİMER VE EDİNSEL İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN 
HASTALARDA MALİGNİTE SIKLIĞI
Rafiye Çiftçiler, Elifcan Aladağ, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Doğuştan immün yetmezliklerin genel prevalansı yaklaşık 1:10000 
canlı doğumdur. Son zamanlarda immün sistemin gelişim veya fonksi-
yonunun etkilendiği 200’den fazla mutasyonun neden olduğu primer 
immün yetmezlik hastalığı tanımlanmıştır. Primer immün yetmezliklerde 
ortak klinik bulgu ‘enfeksiyonlara artmış duyarlılık ve sık enfeksiyon 
geçirme’dir. Edinsel immün yetmezliklerin sebeplerinden biri HIV infek-
siyonudur. HIV infeksiyonun seyri boyunca CD4 +T hücre sayısı giderek 
azalır buna bağlı olarak da AIDS için karakteristik fırsatçı enfeksiyonlar 
ve kanserler ortaya çıkar. Bu çalışmada amacımız Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji polikliniğine başvuran primer ve edinsel immun 
yetmezlik hastalarında malignite sıklığının belirlenmesidir.

Materyal ve Metod: 1992-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji polikliniğine başvuran primer ve edinsel immün yet-
mezliği olan toplam 30 hastanın tanı anındaki semptomları, laboratuvar 
tetkikleri, başvuru şikayetleri, malignite sıklığı ve toplam sağ kalım geriye 
dönük değerlendirildi.

Bulgular: Retrospektif olarak toplam 30 değerlendirildi. Hastaların 15’i 
kadın (%50) ve 15’i erkek (%50) olarak saptandı. Tanıya göre dağılımında 
toplam 30 hastanın, 20’si (%66.7) yaygın değişken immun yetmezlik, 8’i 
(%26.7) HIV enfeksiyonuna sekonder immun yetmezlik, 1’i (%3.3) kon-
jenital nötropeni ve 1 hasta (%3.3) kronik granülomatöz hastalık tanısı 
almış. Hastaların ortalama yaşları 39±14.7 saptanmıştır. Tanı anında en 
sık hastaneye başvuru nedeni sık infeksiyon öyküsüdür (%56.7), ikinci 
sıklıkta B semptomlarıdır (%26.7). Hematoloji polikliniğine en sık başvuru 
nedeni B semptomlarıdır (%26.7), ikinci en sık başvuru nedenleri lökopeni 
(%23.3) ve üçüncü sıklıkla başvuru nedeni anemidir (%13.3). Hastaların 
%40’ında hematolojik malignite gelişmiştir. Hastalardan 7’sinde B hücreli 
Non-Hodgkin lenfoma (%23.3) gözlenmiştir. İki hastada T hücreli lenfoma 
(%16.7), 1 hastada akut lenfoblastik lösemi (%3.3), 1 hasta akut myeloid 
lösemi (%3.3), 1 hastada aplastik anemi (%3.3) gözlenmiştir. Ortalama 
hemoglobin düzeyi 11.7±2.7 g/dL, nötrofil düzeyi 3800±3200/mm3, len-
fosit düzeyi 1900±2300/mm3 ve trombosit düzeyi 200.000±117.000/mm3 
saptandı. Yaygın değişken immun yetmezliği olan hastaların ortalama Ig G 
düzeyi 1030±715 mg/dl (normal aralık 751-1560), Ig M düzeyi 90±95 mg/dl 
(normal aralık 46-304) ve Ig A düzeyi 88±74 mg/dl (normal aralık 82-453) 
saptandı. Toplam sağ kalım 223±27 ay saptandı.

Tartışma ve Sonuç: Primer ve sekonder immun yetmezlik tanısı 
konulan hastalarda hematolojik maligniteler sıklıkla gözlenmektedir. 
İmmun yetmezlik tanısı olan hastalar hematoloji polikliğine genellikle B 

düşünülmedi. Yakınmaları, kolonoskopik bulguları düzelen hastaya yeni-
den düşük doz DAS başlandı. Hastanın henüz takip süresi çok uzun olmasa 
da, 50 mg/gün DAS ile yakınmaları tekrar etmedi.
Anahtar Kelimeler: kronik myeloid lösemi, dasatinib, kolit

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler
P-052 Referans Numarası: 507

KİSTİK FİBROZİSLİ BİR ÇOCUK HASTADA PERİFERİK  
KAN MONOSİTLERDE MANTAR FAGOSİTOZU
Görkem Abdikan1, Selin Aytaç2, Ebru Yalçın3, Ateş Kara4, Hasan Özen5, Tevfik Karagöz1

1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi 
4Hacettepe Üniversitesi Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı 
5Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Fagositik öldürme mekanizması, immün sistemin gram negatif, gram 
pozitif ve patojenik mantar infeksiyonlarında primer öldürme mekaniz-
masıdır. Bu nedenle fagositik fonksiyonlarda kayıp hayatı tehdit edebilen 
infeksiyonlara zemin hazırlar. Nötrofil ve monositler fagositik aktivitenin 
en önemli hücreleri olup periferik kanda monosit fagositozu oldukça nadir 
gözlenmekte ve bazen görüldüğünde de hastanın tanısına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Burada periferik yaymada çok sayıda candida fagositozu 
yapan monositlerin gözlendiği bir olgu sunulmaktadır.

Olgu: Yenidoğan döneminde volvulus nedeniyle opere edilen ve ter testi 
ile kistik fibrozis tanısı alan 4 yaşındaki kız hasta kusma ve mide bulantısı 
yakınmasıyla başvurduğunda intestinal obstrüksiyon şüphesiyle yatırıl-
mış ve oral alımı kesilerek izlenmiş, önce total parenteral nütrisyon daha 
sonra NG drip ile beslenmeye geçilmişti. İzleminde ateşi ve takipnesi 
olan hastanın periferik yaymasında intralökositik (monosit fagositozu) ve 
extralökositik maya mantarı ile uyumlu olabilecek inklüzyonlar izlendi ve 
eş zamanlı olarak kan kültürlerinde maya sinyali gelmesi üzerine TPN kesi-
lerek antibiotik tedavileri düzenlendi. Hastanın kan kültüründe Candida 
tropicalis üremesi oldu. Candida sepsisinde olan hastada hemafagositoza 
ait diğer klinik ve laboratuar bulgusu gözlenmedi. Hastanın halen yoğun 
bakım izlemi devam etmektedir. Literatürde benzer biçimde periferik kan 
nötrofil ve monositlerde fagosite mantar gösterilen hastalar immün yet-
mezlik ve hematolojik kanserli vakalar olup ilginç olarak hemen hepsinde 
intestinal hastalık (ince bağısaklarda adhezyon, atrezi) ve sıklıkla intestinal 
obstrüksiyon eşlik etmektedir. Ayrıca tüm bu hastaların kan kültüründe 
candida ve türevleri ürediği de bildirilmektedir.

İntestinal bulguları ön planda olan ve mantar şüphesi olan hastalarda 
periferik yaymanın dikkatli incelenmesi ile kültür üremesi elde edilinceye 
kadar tanısal önemli bilgiler edinilebilir ve bu da tedavinin dinamik bir 
şekilde yönlendirilmesine olanak tanıyabilir.
Anahtar Kelimeler: candida, periferik yayma, monosit fagositozu

Şekil 1. Monositte Candida fagositozu(intralökositik ve ekstralökostik mantar)
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  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-055 Referans Numarası: 435

ÇOK NADİR BİR KONJENİTAL DİSERİTROPOİETİK  
ANEMİ (KDA) VARYANTI: KDA TİP IV
Tuğba Belgemen Özer1, Orhan Görükmez2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği

Giriş: Konjenital Diseritropoietik Anemi (KDA) Tip IV, KLF1 genindeki 
değişimler sonucu, anemiyle sonuçlanan inefektif eritropoez ve hemolizle 
karakterize, otozomal dominant geçişli kalıtsal bir kırmızı kan hücresi 
bozukluğudur. KLF1 geninde günümüze kadar farklı fenotiplere neden 
olan 63 varyant tanımlanmıştır. Herediter persistan fetal hemoglobin, 
sınırda yüksek Hb A2, mikrositoz ve/veya hipokromi, Lutheran kan grubu 
ve konjenital hemolitik anemi gibi KDA Tip IV de bu fenotiplerden biridir.

Olgu: Yedi aylık erkek bebek aralıklı olarak iki kez kan almasını gerekti-
ren kansızlık şikayetiyle başvurdu. Anne-baba akrabalığı yoktu, sağlıklı 
bir kardeşi vardı. Fizik inceleme solukluk, skleralarda ikter, kot altı 2 cm 
karaciğer ve kot altı 1 cm dalak büyüklüğü dışında normaldi. Kan sayı-
mında WBC:15.900/mm3, RBC:2.17 M/ul, Hb:6.1 g/dl, MCV: 82flt, MCH: 
28.4pg, MCHC: 34.7g/dl, RDW:%27.2, PLT:297.000/mm3, periferik yaymada 
%40 segment, %48 lenfosit, %8 monosit, %4 eozinofil, %40 normoblast, 
iri trombositler, belirgin anizositoz-poikilositoz, hipokromi, mikrositler, 
makrositler, ovalositler, gözyaşı hücreleri, stomatositler, hedef hücreler, 
ekinositler, kalem hücreler, parçalanmış eritrositler, polikromazi ve hiper-
segmentasyon gözlendi. Retikülosit %16.4, direkt coombs negatif, serum 
demiri:164 ug/dl, TDBK:255 ug/dl, Ferritin:172.29 ng/ml, B12:577 pg/
ml, folat:16.4 ng/ml bulundu. Biyokimya indirekt bilirubin:1.26 mg/dl ve 
LDH:968 U/L dışında normaldi. Transfüzyonsuz üç ay sonrası bakılan elekt-
roforezde HbF %66.5, HbA1 %32.5, HbA2 %1, glukoz 6 fosfat dehidroge-
naz, piruvat kinaz ve osmotik frajilite normaldi. Aile içi sorunlar nedeniyle 
planlanan anne-baba incelemeleri uzun süre yapılamadı. Folik asit öneri-
len hastanın 1-3 ayda bir, hemoglobinini 5,5-6 gr/dl’ye kadar düşüren ve 
transfüzyon gerektiren nonimmün hemoliz atakları oldu. İzlemde annede 
demir eksikliği anemisi olduğunun, babada hematolojik patoloji olmadı-
ğının görülmesi üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Kemik iliğinde erit-
roid hiperplazi, çift çekirdekli normoblastlar ve çekirdekler arası köprüleş-
me gibi diseritropoez bulguları gözlendi ve ‘KDA’tanısı düşünüldü. Tanıyı 
kesinleştirmek amacıyla mutasyon incelemesi yapıldı. Yeni nesil dizileme 
yöntemi ile ‘Klinik Exome Sekanslama’kiti kullanılarak 324’ü direkt ane-
miyle ilişkili 4493 genin analizi yapıldı. Tip II ile ilişkili SEC23B geninde 
değişim saptanmadı, otozomal dominant kalıtılan KDA Tip IV ile ilişkili KLF 
1 geninde bileşik heterozigot değişim (p.His295Leufs*58 ve p.Arg301Leu) 
saptandı. Bu değişimlerden birinin hastalıkla ilişkili olabileceği düşünüldü. 
KDA Tip IV ile ilişkili KLF1 gen mutasyonları genellikle de-novo olarak sap-
tandığı için anne, baba ve kardeşten de mutasyon incelemesi planlandı.

Çıkarım: Konjenital Diseritropoietik Anemi Tip IV oldukça nadir bir 
KDA varyantıdır, literatürde sadece yedi olgu bildirilmiştir. Olgumuz 
oldukça nadir görülmesi nedeniyle hastalığa dikkat çekmek amacıyla 
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: konjenital diseritropoietik anemi, tip IV

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-056 Referans Numarası: 349

JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ; 2 OLGU SUNUMU
Zeynep Günal Türk, Selin Filiz, Tuba Nur Tahtakesen Güçer, Ezgi Paslı Uysalol,  
Cengiz Bayram, Ali Ayçiçek, Nihal Özdemir

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) erken çocukluk çağında 
görülen, nadir, ölümcül bir hematopoietik hastalıktır. RAS sinyalizas-
yonundaki aşırı aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. En sık klinik 
bulgular ateş, enfeksiyon, solukluk, lenfadenopati, hepatosplenomegali, 
cilt lezyonları ve kanamadır. Allojenik kök hücre nakli JMML için tek tedavi 
yöntemidir. Kliniğimizce tanısı koyulan JMML tanılı iki hasta sunacağız.

Olgu 1: Üç yaşında erkek hasta, döküntüsü, ateşi ve fizik bakısında spleno-
megalisi olması üzerine servisimize yatırıldı. Laboratuvar incelemelerinde 

semptomları ve sitopeni nedeni ile başvurmaktadır. Alarm semptomları 
olan hastalar maignite açısından öykü, fizik muayene ve tetkikler ile dik-
katli değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Edinsel immun yetmezlik, primer immun yetmezlik, HIV

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
P-054 Referans Numarası: 267

İNDOLEN SEYİR GÖSTEREN KOMPOZİT LENFOMA OLGUSU
Emine Eylem Genç, Mesude Falay, Selin Merih Urlu, Duygu Nurdan Avcı,  
Mehmet Sezgin Pepeler, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

72 yaşında kadın hasta bilinen diabet,hipertansiyon,kronik böbrek ve 
gut hastalıkları mevcut. Halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile başvurduğu 
hastanede tam kan sayımında lenfositoz izlenen hasta Hematolojiye 
yönlendirilmiş. Polikliniğimize başvuran hastanın fizik muayenesinde 
özellik yoktu. Tam kan sayımında Wbc:37.300/mm3, Nötrofil:10.400/mm3, 
Lenfosit:25.400/mm3, Hb: 12.4 g/dL, Plt:440.000/mm3 saptandı ancak 
hasta tetkik sonuçları için başvurmadı. 10 ay sonra tekrar polikliniğimize 
başvuran hastanın tam kan sayımında: Wbc:32.700/mm3, Nötrofil:8.400/
mm3, Lenfosit:23.300, Hb:12.5 g/dL, Plt:395.000/mm3 ölçüldü. Periferik 
yaymada lenfositoz mevcuttu,atipik hücre izlenmedi. Viral hepatit paneli 
negatifti. Ultrasonografide splenomegali izlenmedi. Lenfositoz’a yönelik 
periferik kandan yapılan akım sitometride %10 oraninda CD45 daha 
zayif pozitif/SSClow lenfosit ve %55 oraninda CD45`i daha parlak pozitif 
biraz daha buyuk lenfosit grubu izlendi. %10`luk hucre grubunda; CD5, 
CD19, CD20, CD200, CD23, CD43, ROR1, CD22, Anti Kappa pozitifligi 
izlenirken; CD81, CD10, CD79b negatif izlendi immunfonetipik olarak 
Kronik Lenfositik Lösemi(KLL) ile uyumlu geldi. Akım sitometride %55`lik 
ikinci lenfosit grubunda ise; CD19, CD79b, CD20, CD25, CD200, CD22, 
Anti Kappa pozitifligi izlendi. CD43, CD81, CD10, CD11c, CD23, CD103, 
ROR1 negatifti. Bu hücre grubu immunfenotipik olarak Marjinal Zone 
Lenfoma(MZL) ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastanın kemik iliği aspi-
rasyonu ve biyopsisi yapıldı. Konvansiyonel sitogenetik sonucu normal 
geldi. Akım sitometri tekrarlandı. %10 ‘luk bir hücre grubunda CD5, CD19, 
CD20, CD200, CD23, CD43, ROR1, CD22, Anti kappa pozitif; CD81, CD10, 
Cd79b negatif saptanmış olup immunfenotipik olarak KLL ile uyumlu, 
%45’lik ikinci lenfosit grubunda CD19, CD79b, CD20, CD25, CD200, CD22 
ve Anti Kappa pozitif; CD43, CD81, CD10, CD11c, CD23, CD103, ROR1 
negatifti immunfenotipik olarak MZL ile uyumlu değerlendirildi. Kemik 
iliği biyopsisi de uyumlu geldi. Mevcut tetkiklerle kompozit lenfoma tanısı 
kondu.

Tartışma: Kompozit lenfomalar nadiren aynı alanda farklı klonal lenfoid 
hücrelerin exprese edildiği senkron veya daha sıklıkla eş zamanlı olarak 
farklı dokuda tutulum gösteren metakron hastalıklardır. Lenfoid maligni-
tenin kendine has immunfenotipik,moleküler ve genetik özelliklere sahip 
olmaları ile tanı konur. Olgumuzda hem periferik kan hem de kemik iliğin-
de iki farklı B hücreli klonal lenfoid malignite saptandı. Flowsitometri ile 
Matutes skorlamasına göre ayırıcı tanı yapıldı. Ancak MZL alt tiplendirmesi 
için tetkikleri devam etmektedir. Literatürde MZL ve KLL’nin birlikte görül-
düğü az sayıda vaka mevcuttur. Hastamızda indolen bir seyir göstermiş 
olmasına karşın prognoz hastalığın tipine ve yaygınlığına göre de değiş-
mektedir. Tedavi kararı da buna göre verilmektedir. Yapılacak çalışmalarda 
kompozit lenfoma gelişiminde rol oynayan ortak çevresel ve genetik 
faktörlerin varlığını ve hücrelerin farklı gelişim evresinde duraklamasının 
altında yatan faktörleri ortaya koymak önem arz eder.
Anahtar Kelimeler: Kompozit lenfoma, kronik lenfositik lösemi, marjinal zon 
lenfoma
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-058 Referans Numarası: 19

DEÜTF HEMATOLOJİ BİLİM DALI TARAFINDAN TAKİP 
EDİLEN PERİFERAL T HÜCRELİ LENFOMA HASTALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Süleyman Yasin Göksu1, Ahmet Şeyhanlı1, Süreyya Yiğit Kaya1, Aybüke Olgun1,  
Sermin Özkal2, Bülent Ündar1, Mehmet Ali Özcan1, Fatih Demirkan1, İnci Alacacıoğlu1, 
Özden Pişkin1, Güner Hayri Özhan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Periferal T hücreli lenfomalar (PTHL) kötü prognoza sahip, 
agresif seyreden, klinik ve biyolojik özellikler açısından heterojen olup 
nadir görülen lenfomalardır. Bu çalışmada PTHL hastalarının retrospektif 
olarak epidemiyolojik ve klinopatolojik özellikleri ile tedavi sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve sağkalım analizlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2002-2017 tarihleri arasında başvurup 
periferal T hücreli lenfoma tanısı alan ve takip edilen 51 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Prognozu belirlemede International Prognostic Index (IPI) 
skoru kullanıldı. Evrelemede revize edilmiş Ann-Arbor sistemi kullanıldı. 
Hastaların tanı anındaki yaşı, cinsi, B semptomu varlığı, ekstranodal 
tutulum varlığı, kemik iliği tutulumu, ECOG performansı, tedavi olarak 
aldığı kemoterapi rejimleri, LDH düzeyleri hasta dosyalarından belirlendi. 
Lugano revize yanıt kriterlerine göre tedavi yanıtı saptandı. Hastaların tanı 
anındaki özellikleri ile genel sağkalım, progresyonsuz sağkalım arasındaki 
ilişki retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: ECOG performans statüsü, IPI skoru ve yaş ile genel sağkalım 
arasında anlamlı farklılık saptandı; fakat progresyonsuz sağkalım arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı. Ekstranodal tutulum, kemik iliği tutulumu, 
cinsiyet, evreleri, LDH düzeyleri ile genel sağkalım ve progresyonsuz 
sağkalım arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Hasta sayımızın az olması 
bunun sebebi olabilir. Bu konuda daha geniş hasta popülasyonları ile 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç: IPI skorunun PTHL hastalarında en etkin prognostik gösterge 
olduğu saptanmıştır. PTHL ve prognostik faktörler ile yapılan çalış-
malar devam etmektedir. Sağkalım üzerine etkisi istatistiksel olarak 
anlamlı bulunan özellikler çok merkezli, prospektif çalışmalarda yeniden 
değerlendirilmelidir. Bu özellikler başlıca çalışma grubunun genişletilmesi, 
standardize edilmiş tanımlama, histolojik sınıflama, evreleme sistemleri ve 
tedavi yaklaşımları oluşturulmasıdır. Prognostik faktörlerin belirlenmesi ve 
kemoterapiye yanıt ilişkisine dair çalışmalar, hastaların daha etkin ve daha 
az agresif tedavi almaları yönünde belirleyici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Periferal T hücreli lenfomalar, IPI skoru

Şekil 1. Genel sağkalım eğrisinin aylara göre gösterimi

anemi, lökositoz, monositoz ve trombositopenisi mevcuttu. HbF yüksekti. 
Periferik yaymasında immatür myeloid hücreler ve monositoz görüldü. 
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesinde yabancı hücre infiltrasyonuna 
rastlanmadı. Genetik incelemelerde JAK2, n-RAS, k-RAS gen mutasyonları 
negatifti. Monozomi 7 ve t(9;22) gözlenmedi. PTPN11 geninde somatik 
mutasyon saptandı. Tanı kriterlerine göre hastaya JMML tanısı konuldu. 
Tam uyumlu kardeş donörü bulunan hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 
Hasta 1 yıldır remisyonda takip edilmektedir.

Olgu 2: On dört aylık erkek hasta, 4 aydır karında şişlik ve aralıklı ateş 
nedeniyle hastanemize getirildi. Fizik bakısında hepatosplenomegalisi 
vardı. Laboratuvar tetkiklerinde anemi, lökositoz, monositoz ve trombo-
sitopenisi saptandı. Periferik yaymasında monositoz, bol normoblast ve 
immatür myeloid hücreler görüldü. Kemik iliği aspirasyonunda yabancı 
hücre infiltrasyonuna rastlanmadı. Monozomi 7 ve t(9;22) negatif sap-
tandı. Hastada n-RAS mutasyonu pozitif sonuçlandı. Hastaya JMML 
tanısı konuldu. Kemik iliği nakli planlanan hastanın uygun kardeş dönorü 
yoktu. Babasından haploidentik nakil olan hasta 8 aydır remisyonda takip 
edilmektedir. 

Tartışma: JMML erken çocukluk çağında görülen, nadir ve agresif bir 
miyeloid malignitedir. Ateş, solukluk, hepatosplenomegali, fırsatçı enfek-
siyonlar, kanama sık başvuru şikayetleridir. Splenomegali, monositoz, 
t(9;22) negatifliği ve blast oranının %20’nin altında olması olmazsa 
olmaz bulgulardır. Hastalığın patogenezinde RAS sinyal iletim yolağındaki 
mutasyonlar rol oynar. Bu yolun sürekli aktivasyonu, hücre proliferasyonu-
na ve sonuçta JMML’nin klinik bulgularına neden olur. JMML tedavi edil-
mezse birçok olguda ölümcül seyreder. Kök hücre nakli ile dahi olguların 
yalnızca %50’si yaşamaktadır. Hastalıktan şüphelenildiğinde kök hücre 
nakli için hazırlıklara başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Juvenil myelomonositik lösemi, akut lösemi, PTPN, n-RAS

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-057 Referans Numarası: 426

NON-HODGKİN LENFOMADA LENALİDOMİD DENEYİMİ
Ali Zahit Bolaman1, Atakan Turgutkaya1, Gökhan Sargın2, İrfan Yavaşoğlu1

1Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) tedavisi; nüks olduğunda ve ileri yaş 
varlığında zorluklar taşımaktadır. Lenalidomid tedavisinin multiple mye-
lomdaki deneyiminden sonra, NHL’da da kullanımı artmaktadır. Biz NHL 
tanılı hastalarda endikasyon dışı kullanım ile temin ettiğimiz lenalidomid 
deneyimimizi paylaşmak istedik.

Bulgular: Toplamda 14 hastamızın 4’ü bayan,10’u erkek; yaş ortalama-
sı 56±18 idi. Tüm hastalara 10 mg/gün lenalidomid tedavisi başlandı. 
On hastamız diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), 2 hasta foliküler 
lenfoma, 2 hasta KLL/SLL tanılı idi. Bu hastalara ortalama 2,7 ± 1 tedavi 
(R-CHOP, R-FC, R-ESHAP, R-Bendamustin) uygulanmıştı. (DBBHL tanılı 4 
hastada otolog kemik iliği nakli öyküsü vardı). Sadece foliküler lenfoma 
evre 3B tanılı 49 yaş bayan hasta saç dökülmesi endişesi ile ilacı kendi 
imkanları ile temin etti ve ilk sıra olarak kullandı. Bu hastada rituksimab 
ile birlikte 12 ay verildi ve tam remisyon elde edildi. Bu hasta ile birlikte 
3 hastada tam remisyon(bir foliküler lenfoma, bir KLL-SLL, bir DBBHL), 
2 hastada parsiyel remisyon(DBBHL) elde edildi. Yedi hasta, 3 kür tedavi 
sonrası yanıtsız-progresif hastalık olarak değerlendirildi (iki hasta takip 
sırasında kaybedildi). İki hasta birinci kutu sırasında (bir tanesi nötropeni) 
sepsis nedeniyle kaybedildi. Ortalama sağ kalım Kaplan Meier analizi ile 
88,3±16,3 ay idi. Kümülatif sağ kalım: 9. Ayda %92; 18. ayda %83; 38. ayda 
%61 idi. Hasta sayısının azlığı nedeni ile tedaviyi ilk sıra kullanan hastayı 
analizlerden çıkartmadık. 

Sonuç: Nüks NHL tanılı hastalarda yeni bir tedavi alternatifi olarak oral 
uygulama ve kullanım kolaylığı ile lenalidomid akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: lenalidomid, NHL
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Tablo 2. Hasta özelliklerine göre hasta sayılarının dağılımı

Hasta özellikleri Hasta Hasta Yüzdesi %

ECOG
<2 20 40
≥2 31 60
Kemik iliği
Tutulum yok 33 65
Tutulum var 18 35
Evre
Erken Evre (Evre 1-2) 14 27.5
İleri Evre (Evre 3-4) 37 72.5
Ekstranodal Tutulum
Yok 17 34
Var 34 66
B semptomu
Yok 22 43
Var 29 57
IPI skoru
Düşük 12 23.5
Düşük orta 8 15.7
Yüksek orta 24 47.1
Yüksek 7 13.7

Tablo 3. Histolojik alt tiplerine sınıflandırılması

Histolojik tip Hasta sayısı %

Periferal T hücreli lenfoma-NOS 34 67

ABHL ALK- 6 12

ABHL ALK+ 3 6

NK/T hücreli lenfoma 5 9

Hepatosplenik T hücreli lenfoma 2 4

AİTHL 1 2

Toplam 51 100

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-059 Referans Numarası: 481

YAŞLI AKUT MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA ALLOJENEİK 
KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Elif Birtaş Ateşoğlu , Meral Şengezer, İmran Dora, Çiğdem Eren, Demet Çekdemir,  
Zafer Gülbaş

Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli

Giriş: Allojeneik kök hücre nakli yüksek riskli AML hastalarında ilk tam 
remisyonda konsolidasyon amacıyla önerilmektedir. Bunun dışında, relaps 
tüm hastalarda nakil endikasyonu mevcuttur. Ancak, AML’de tanı sırasında 
medyan yaş 68’dir. Bu sebepten 60 yaş üzeri çok sayıda AML hastası vardır. 
Bu çalışmada 60 yaş üzeri ve 55-60 yaş arası AML tanısıyla allojeneik kök 
hücre nakli yapılan hastaların sağkalımlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Metod: Merkezimizde AML tanısıyla allojeneik kök hücre nakli yapılan 60 
yaş üzeri ve 55-60 yaş arası hastaların verilerini topladık.

Sonuçlar: Merkezimizde 2010 ve 2018 yılları arasında 41 tane AML tanısıy-
la allojeneik kök hücre nakli yapılan hasta tespit ettik. 60 yaş üzerinde olan 
hasta sayısı 21 idi. Hasta gruplarının özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 2 
yaş grubu arasında 100 günlük mortalite oranlarında fark tespit edilmedi. 
Ayrıca 55-60 yaş ve 60 yaş üzeri hastaların tüm sağkalım oranlarını ista-
tistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulunmadı (p=0,94). 60 yaş üzeri 
hastalarda 1 yıllık sağkalım %56 ve 55-60 yaş arasında %45 olarak tespit 
edildi (Şekil 1).

Tartışma: Bu çalışmada hasta sayısı az olmasına rağmen gerekli endikas-
yon dahilinde 60 yaş üzeri olan transplanta uygun AML hastalarında allo-
jeneik kök hücre naklinin uygun bir seçenek olabileceği düşünülmelidir
Anahtar Kelimeler: AML, allojeneik kök hücre nakli

Şekil 2. Yaşa göre hastaların genel sağkalım üzerine etkisi

Şekil 3. Kök hücre naklinin genel sağkalım üzerine etkisi

Tablo 1. Hastalık lokalizasyonlarına göre dağılımı

Tanı yeri Hasta sayısı %

Kemik iliği 7 13
Aksiller LAP 7 13
Servikal LAP 6 11
Supraklaviküler LAP 3 6
İnguinal LAP 3 6
Nazal 2 4
Batın içi kitle 2 4
Cilt 2 4
Karaciğer 2 4
Dalak 2 4
Diğerleri (Dil, ağıziçi, paratrakeal, mesane, mide,  
terminal ileum, plevra, akciğer, nazofarenks,  
mediastinal, meme, kalçada kitle, submandibular)

15 31

Toplam 51 100
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Olgu Sunumu: 3 yıldır okzalozis ve kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 
izlenen 13 yaşındaki kız olgu, son 3 aydır olan artrit bulguları ve avuç içle-
rinde kaşıntı kızarıklık ile başvurdu. 3 aydır eozinofil sayısının >1500/mm3 
olması nedeniyle hipereozinofili açısından araştırıldı. Sekonder nedenler 
dışlandı. Kemik iliği aspirasyonunda %1 oranında blast, %65 oranında 
euzinofil öncülleri saptandı. Kemik iliği biopsisinde eozinofiller ve öncül-
lerinin artışıyla karakterize normosellüler kemik iliği, oksalat kristallerine 
karşı fokal yabancı cisim reaksiyonu ve fibrotik reaksiyon izlendi. Kemik 
iliği sellülerite oranı: %60 idi. Periferik T lenfosit alt gruplarında T hücre 
klonu saptanmadı. FİSH’te 5q15.2 (-)7q31(-)Del 20q, 20q12, 20q13.12(-
)4q12(-) (FIP1L1, CHIC2,PDGFRA negatif ) saptandı. Hastada JAK2 V617F 
mutasyonu pozitif saptandı. Hastaya prednizolon ve hidroksiüre tedavisi 
başlandı. Kök hücre nakil adayı olarak izleme alındı.

Tartışma: Hastanın primer hastalığı okzalozis ile ilgili genetik mutasyo-
nun daha önce çalışıldığı (AGXT mutasyon +) görüldü, literatürde AGXT 
genindeki mutasyon ile ilişkili olarak JAK STAT yolağındaki pek çok tirozin 
kinazın aktive olabileceği bilgisi olması sebebiyle de hastanın kemik iliğin-
deki okzalat birikimine sekonder fibrozise bağlı JAK2V617F mutasyonunu 
akkiz kazanmış olabileceği düşünüldü. Hastanın kemik iliğinden gönde-
rilen JAK-2 V617F mutasyonunun pozitif gelmesi ve WHO 2016 Eozinofil 
ilişkili myeloid neoplaziler sınıflamasında PCM1-JAK2 translokasyonları 
içeren myeloid neoplazilerin bir grup oluşturması nedeniyle; JAK2V617F 
nokta mutasyonunun da benzer bir patogenez izleyeceği düşünüldü. 
Literatürde kemik iliğinde blastik infiltrasyon olmayan, eozinofilik mye-
loid maligniteler için spesifik mutasyonları içermeyen ancak sonrasında 
lösemik transformasyon olan ve JAK2V617F mutasyonu saptanan olgu-
lar bulunduğu için hidroksiüre tedavisi başlandı. Olgumuz JAK2 V617F 
mutasyonunun da PCM1-JAK2 translokasyonları içeren myeloid neoplazi-
ler grubuna alınması gerektiğini düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: Hipereozinofili, JAK2 V617F, PCM1-JAK2

  Erişkin Akut Lösemiler

P-061 Referans Numarası: 58

PHILADELPHIA KROMOZOMU SAPTANAN ERİŞKİN 
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARIN TEDAVİ 
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nergiz Erkut, Mehmet Sönmez

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalaıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
Trabzon

Giriş: Erişkin akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastaların yaklaşık %25-
40’ında Philadelphia kromozomu (Ph) izlenmektedir. Yüksek risk gru-
bunda olan Ph+ ALL hastalarında tam remisyon oranları düşük ve relaps 
oranları yüksektir. Allojenik kök hücre nakli (AKHN) uygun donörü olan 
hastalarda ilk remisyondan sonra standart tedavi olmakla birlikte, bu 
tedavi yaklaşımı ciddi morbidite ve mortalite oluşturmakta ve sınırlı sayıda 
hastaya uygulanabilmektedir. Son yıllarda tirozin kinaz inhibitörlerinin 
tedaviye eklenmesi ile uzun dönem tedavi sonuçlarında düzelme olduğu 
izlenmektedir. Bu çalışmada erişkin Ph+ ALL hastalarının uzun dönem 
tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Bulgular: Toplam 18 hastanın 12’si (%67) kadın, 6’sı (%33) erkek olup, 
ortanca tanı yaşı 40 (21-65) yıl olarak izlendi. Tanı anında hemoglobin 
değeri (Hb) 10 ± 2.4 gr/dL, lökosit değeri 47 ± 71× 106 /L, trombosit 
değeri 86 ± 93× 106 /L, laktat dehidrogenaz (LDH) değeri 594 ± 190 U/L 
idi. Hastaların 7’sinde (%39) lenfadenopati, 14’ünde (%78) splenomegali 
ve 15’inde (%83) hepatomegali mevcuttu. Tanı anında hastalarda medi-
astinal ve santral sinir sistem tutulumu mevcut değildi. 14 hastaya (%78) 
HiperCVAD ve 4 hastaya (%22) ise PETHEMA-ALL 93 rejimi uygulandı. Tüm 
hastalara kombine kemoterapi ile birlikte imatinib başlandı. Takiplerinde 
tedavi yanıtsız olan 8 (%44) hastada kullanılan imatinib dasatinib olarak 
değiştirildi. 10 hastaya (%55) AKHN yapıldı. Kemoterapi ile 18 (%100) 
hastada tam yanıt gözlendi. Takiplerinde 8 (%44) hastada relaps izlendi. 
Univariate ve multivariate analizlerde hastaların 35 yaş altı olması iyi 
prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmesine rağmen, lökosit, trombosit, LDH, 
miyeloid markır ekspresyonu, lenfadenopati, splenomegali ve hepatome-
galinin prognoz üzerine etkisinin olmadığı izlendi. Hastaların ortalama 
sağkalım süresi 45.8 ay (95%CI 26.8 – 64.8) ve 2 yıllık ve 5 yıllık toplam sağ-
kalım oranı sırasıyla %44 ve %33 olarak tespit edildi. AKHN olan hastaların 
ortalama sağkalım süresi 49.9 ay (95%CI 27.5 – 72.2) iken, AKHN olmayan 
hastaların ortalama sağkalım süresi 37.2 ay (95%CI 16.6 – 57.7) olup, 

Şekil 1. 

Tablo 1.

55-60y >60y P

n 20 21
Yaş, medyan(aralık) 57(56-60) 64(61-76)
K/E 12/8 5/16 0,01
Allojeneik nakil tipi
HLA-eş kardeş 12 12
Haploidentik 5 5
Akrabadışı 3 4
Nötrofil engrafman süresi, gün; medyan(aralık) 19(13-28) 18(14-27) 0,78
Trombosit engrafman süresi, gün; medyan(aralık) 17(13-29) 14(11-44) 0,21
100-günlük mortalite 5(25%) 6(28,6%) 0,95
1 yıllık OS 45% 56% 0,94

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-060 Referans Numarası: 29

JAK-2 V617F MUTASYONU OLAN HİPEREOZİNOFİLİ 
OLGULARI PCM1-JAK2 İLE BERABER OLAN MYELOİD 
NEOPLAZİ OLARAK GRUPLANMALI MI?
Fatma Burcu Belen1, Lale Olcay1, Sıdıka Esra Baskın2, Kaan Gülleroğlu2, Zeren Barış3,  
Oya Balcı Sezer3, Figen Özçay3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji 
Onkoloji Bilim Dalı 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji 
Bilim Dalı

Giriş: Hipereozinofili genel olarak eozinofil sayısının >1500/mm3 olması 
ve organ hasarı ile karakterizedir. Buna neden olan sekonder nedenler 
dışlandıktan sonra, primer (klonal) eozinofili nedenleri araştırılmalıdır. 
Eozinofili IL-5 aracılığıyla eozinofil proliferasyonunu uyaran lenfoid veya 
myeloid bir klon sebebiyle olabilir. Eozinofili ile ilişkili myeloproliferatif 
neoplaziler sıklıkla PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 ve PCM1-JAK2 yeniden 
düzenlenmesi ile beraberdir. 2016 yılında WHO sınıflaması JAK2 translo-
kasyonları ile beraber olan eozinofilik myeloid veya lenfoid neoplazileri 
ayrı bir başlık haline getirmiştir.Ancak özellikle PV ve ET’de görülen JAK-2 
V617F nokta mutasyonunun hipereozinofili ile birlikte olduğunda olgu-
ların bu başlık altında değerlendirilmesi konusunda netlik yoktur. Biz de 
primer okzalozis nedeniyle izlenen 13 yaşında bir olguda hipereozinofili 
etiyolojisinde JAK2 V617F mutasyonuna yaklaşımımızı sunmak istedik.
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Şekil 2. A: CD138 pozitifliği, B: H&E pozitifliği

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-063 Referans Numarası: 14

MULTİPL MYELOMA VE OSTEOPOROZ BİRLİKTELİĞİ OLAN 
HASTALARDA UZUN ETKİLİ ZOLEDRONİK ASİT  
BİR TERCİH OLABİLİR Mİ?
Murat Çınarsoy1, Ahmet Kürşad Güneş1, Hilmi Erdem Gözden1, Tufan Çiftçi3,  
Esra Nur Yetkin2

1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü 
3Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Giriş: Zoledronik asit(zoledronat) multipl myelom hastalarında kemik iliş-
kili komplikasyonların önlenmesinde en sık kullanılan bifosfonat türevidir. 
Zometa® ve Aclasta® zoledronatın iki farklı formudur. Aralarındaki tek fark 
uygulama sıklığının Zometa® da ayda bir defa iken Aclasta® da yılda bir defa 
olmasıdır. Zometa® multipl myelom kemik ilişkili komplikasyonların önlen-
mesinde standart tedavi olarak kabul görmekte iken Aclasta® için multipl 
myelomda kullanımına ilişkin veri yoktur. Ülkemizde Sağlık Uygulama 
Tebliği’nin osteoporoz tedavisini düzenleyen maddesinde malignitesi veya 
yüksek doz steroid tedavisi alan hastalarda osteoporoz mevcut ise Zometa® 
ve Aclasta® kullanımına “off label” olarak izin verilmiştir. 

Amaç: Multipl myelom tanısı konulan ve beraberinde osteoporozu olan 
hastalarda uzun etkili zoledronat kullanımının birincil hedef olarak verteb-
ra fraktürü gelişimini önlemede ve ikincil hedef olarak diğer kemiklerde 
fraktür gelişimini önlemede etkinliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2017 yılında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H 
Hematoloji Kliniği’nde aktif multipl myelom tanısı konulan hastalardan 
çalışma dahil edilme kriterlerine uyan hastalar tarandı ve bu şartları 
sağlayan ilk beş hasta çalışmaya kabul edildi. Kemoterapi tedavisinin ilk 
uygulanması esnasında, Aclasta® intravenöz yolla uygulandı. İlk uygulama 
ile eş zamanlı olarak hastalara günlük olarak 600 mg elementer kalsiyum 
ve 400 Ü vitamin D3 başlandı. Hastalar her kemoterapi seansı öncesin-
de kemik fraktürü ile uyumlu şikayetler açısından sorgulandı ve olası 
şikayetin değerlendirlmesinde kullanılacak görüntüleme yöntemi olarak 
manyetik rezonans görüntüleme(MRI) ile değerlendirme kararı verildi.
Hedef değerlendirme intervali olan altıncı ayda tüm hastalara vertebral 
kolonun MRI ile değerlendirmesinin yapılması ve etkinlik değerlendirmesi 
yapılması planlandı.

Bulgular: Hastaların hiç birinde uygulamayı takip eden 6 aylık dönemde 
myelom ilişkili kemik komplikasyon gelişmedmiştir. Tablo-2 de hastalara 
ait veriler yer almaktadır.

Sonuç: Myelom hastalarında zoledronatın ayda bir defa, en az iki yıl süre 
ile uygulanması önerilmektedir. Her uygulama öncesi serum kreatinini, 
serum elektrolitleri, serum kalsiyum düzeyi, ayrıca üç ayda bir albuminüri 
açısından değerlendirme yapılmalıdır. Zoledronata bağlı olarak(Zometa® 
veya Aclasta®) ateş(%30), bitkinlik(%39), kan basıncı düşüklüğü(%11), 
bulantı(%29) gibi yan etkiler gözlenebilir. Zometa® ve Aclasta® mukayesi 
tablo-1 de yer almaktadır. Maliyet,uygulama kolaylığı, hasta uyumu ve 
yan etki takibi bakımından Aclasta® nın daha avantajlı olduğu açıktır. Çok 
küçük bir hasta grubunda dahi olsa da uzun etkili zoledronatın myelom 
hastalalarında etkili olduğunu bu çalışma ile gösterdiğimizi düşünmekte-
yiz. Ancak daha büyük hasta gruplarında etkinliğinin kanıtlanması gerek-
tiğine de inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: zoledronik asit, bifosfonat, myelom

istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Dasatinib başlanan hastaların 
ortalama sağkalım süresi 49.4 ay (95%CI 24.9 - 74), imatinib ile ortalama 
sağkalım süresi 40.9 ay (95%CI 15.4 – 66.5) olup istatistiksel olarak anlamlı 
değildi.

Sonuç: Ph+ ALL hastalarında HiperCVAD ve PETHEMA ALL-93 rejimlerinin 
etkin olduğu, AKHN yapılanlarda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
yaşam süresinin uzun olduğu izlendi. AKHN yapılamayan hastalarda da 
kombinasyon tedavisine tirozin kinaz inhibitörleri eklenmesinin tedavi 
sonuçları ve yaşam süresi üzerine olumlu etkisi olduğu kanaitine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ph+ Akut lenfoblastik lösemi, Mortalite

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-062 Referans Numarası: 334

ORAL EKSTRAMEDULLER PLAZMOSİTOMUN KARFİLZOMİB-
DEKSAMETAZON KOMBİNASYONU İLE BAŞARILI TEDAVİSİ
Atakan Turgutkaya1, İrfan Yavaşoğlu1, Firüzan Döger Kaçar2, Ali Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Ekstramedüller plazmositom(EMP), tüm plazma hücreli neoplazile-
rin %3’ünü kapsayan, nadir görülen bir lezyondur. Sıklıkla baş ve boyun 
bölgesinde gözlenir, %80 olguda nazofarinks,paranazal sinüsler ve ton-
sillerde ortaya çıkar. Burada, multiple myelom tanısıyla izlenen bir olguda 
oral ekstrameduller plazmositom gelişimi sonrası karfilzomib-deksamete-
zon ile başarılı tedavisi sunulmuştur.

Olgu: 64 yaşında erkek hastaya, bel ağrısı ve anemi nedeniyle tetkik edi-
lirken Ig G kappa tipi multiple myelom tanısı konuldu. FISH testi ile t(4,14), 
t(11,14), t(14,16) ve t(14,20) negatif saptandı. Hastaya 4 siklus bortezomib, 
talidomid ve deksametazon rejimi sonrası çok iyi kısmi yanıta ulaştıktan 
sonra 200 mg/m2 melfalan rejimi ile otolog kemik iliği transplantasyonu 
yapıldı ve tam remisyonda tedavisiz izleme alındı. Nakilden 8 ay sonra 
anemi ve monoklonal gamopati geliştiği gözlendi ve relaps ile uyumlu 
olarak değerlendirildi. Hastaya lenalidomid 10 mg/gün and deksameta-
zon 40 mg/hf tedavisi başlandı. 4. kür sırasında tuber maksilla yumuşak 
dokusunda yaklaşık 2x2 cm çaplı kitle lezyonu geliştiği görüldü. (Şekil 1a). 
Biyopsi incelemesinde CD 138 pozitif plazma hücre infiltrasyonu saptandı 
(Şekil 2). Lenalidomid tedavisi kesilip karfilzomib 20 mg/m2/(sonrasında 
27 mg/m2/ayda 6 kez) ve deksametazon 40 mg/hf tedavisi başlandı. 2 kür 
sonrası kitlenin boyutu belirgin olarak küçüldü (Şekil 1b). Hasta şu an çok 
iyi parsiyel remisyonda izlem altındadır.

Sonuç: Oral kaviteden kaynaklanan ekstrameduller plazmositomlar nadir-
dir. Tek lezyon varlığında tutulu alan radyoterapisi ilk sıra tedavide yeterli 
olmasına rağmen; sistemik tutulumla birlikte ortaya çıktığında, yanıt elde 
etmek için tedavi multiple myelomun kendisine yönelik olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: plazmositom, myelom

Şekil 1. A: Tedavi öncesi, B: Tedavi sonrası



282

44
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

31
 Ek

im
 - 

03
 K

as
ım

 20
18

, A
nt

al
ya

Şekil 1. karaciğerdeki dev plazmositomun PET/BT görüntüsü

Şekil 2. HE boyamada yoğun plazma hücre infiltrasyonu, IHC boyamada CD38+ hücreler, polarize ışıkta amiloide 
bağlı yeşil refle

Şekil 3. HE boyamada plazma hücre infiltrasyonu, CD38 pozitifliği, lambda monoklonalitesi

  Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-065 Referans Numarası: 41

SURİYELİ YABANCILARDA KEMİK İLİĞİ NAKİL UYGULAMASI: 
YASAL GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Murat Çınarsoy , Hilmi Erdem Gözden, Ahmet Kürşad Güneş

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Ülkemiz 3,5 milyon kişi ile en çok Suriyeli yabancı göçü alan 
bölgelerden biridir.Bu mültecilerin önemli bir kısmı “yabancı” statü-
sünde olup, ”geçici koruma altındaki yabancı” tanımına girmekte olup, 
”insani ikamet izni” alarak ülkemizde bulunabilmektedirler. Ülkemizde 
Göç İdaresi Müdürlükleri veya valiliklerce oluşturulan birimlerde, geçici 

Tablo 1. Zoledronat formlarının genel özellikleri

Özellikler Zoledronat, 4 MG Zoledronat, 5 MG

Uygulama yolu i.v i.v

Uygulama aralığı Ayda bir defa Yılda bir defa

Monitorizasyon Her uygulama öncesi Her uygulama öncesi

Yan etki sıklığı Benzer Benzer

Maliyet(2 yıllık)(TL) 4860 1028

Tablo 2. Hastaların genel özellikleri ve zoledronat 5 MG uygulanması ile elde edilen etkiler

Cinsiyet Yaş Tedavi Yanıt Yan Etki Fraktür

A.Ş Kadın 69 VCD CR YOK Yeni Lezyon Yok

İ.A Erkek 51 VCD CR YOK Yok

B.S Kadın 75 VCD CR YOK Yeni Lezyon Yok

D.G Kadın 76 VCD CR YOK Yok

M.E Kadın 42 VCD CR YOK Yeni Lezyon Yok

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-064 Referans Numarası: 386

KARACİĞERDE DEV KİTLE İLE PREZENTE OLAN  
MULTİPLE MİYELOM VE AMİLOİDOZ OLGUSU
Ali Alper Solmaz1, Mahmut Bakır Koyuncu2, Berkan Karadurmuş1, Duran Deha Çetin1,  
Ali Türker1, Aydan Akdeniz2, Anıl Tombak2, Eyüp Naci Tiftik2

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

Giriş: Plazma hücre neoplazmları tipik olarak bir monoklonal immünog-
lobulin üreten, tek bir plazma hücresi klonunun neoplastik proliferasyonu 
ile karakterize olan bir grup hastalıktır. Plazma hücre neoplazmaları tek 
bir lezyon (soliter plazmositom) veya çoklu lezyonlar (multipl miyelom) 
olarak ortaya çıkabilir. Soliter plazmositomlar en sık kemikte (kemik 
plazmositomu) meydana gelir, fakat aynı zamanda yumuşak dokularda 
da (ekstramedüller plazmositom) bulunabilir. Neden bazı hastalarda mul-
tipl miyelom görülürken bazılarında ise tek bir plazmositom görüldüğü 
anlaşılmamıştır, ancak hücresel adezyon molekülleri veya malign plazma 
hücrelerinin kemokin reseptör ekspresyon profillerindeki farklılıklarla 
ilişkili olabilir. Soliter ekstramedüller plazmositomlar kemik iliğinin dışında 
ortaya çıkan plazma hücreli tümörlerdir. Soliter lezyonlardır ve çoğunlukla 
baş ve boyun bölgesinde bulunurlar, fakat aynı zamanda gastrointestinal 
sistem, idrar kesesi, merkezi sinir sistemi, tiroid, meme, testis, parotis bezi, 
ve ciltte de bulunabilirler.

Olgu: 54 yaşında kadın hasta hematoloji polikliniğe halsizlik, nefes darlığı 
şikayetleri ile başvurdu. Gelişinde labaratuar değerleri albümin 3,22 g/
dL, ALT 169 U/L, AST 163 U/L, direk bilirubin 2,12 mg/dL, kreatinin 1,97 
mg/dL, total bilirubin 3,25 mg/dL, total protein 11,27 g/dL, hgb 4,2 g/
dL şeklinde idi. Hastaya yatış verilip eritrosit replasmanı yapıldı. KCFT 
yüksekliği nedeniyle yapılan USG sonucunda karaciğerde 215*140 mm 
kitle tespit edildi. Ardından çekilen PET-BT’de yaygın hipermetabolik 
lenfadenopatiler, kemik iliğinde diffüz hipermetabolizma ve karaciğerde 
dev hipermetabolik kitle tespit edildi (Şekil-1). Karaciğerdeki kitleden 
alınan tru-cut biyopside lambda monoklanitesi gösteren plazma hücre 
infiltrasyonu ile yer yer amiloid birikimi izlendi (Şekil-2). Yapılan kemik iliği 
biyopsisinde lambda monoklonaliteli plazma hücre infiltrasyonu görüldü 
(Şekil-3). Hastaya multipl myelom+plazmositom+amiloidoz tanısı ile 
plazmaferez sonrası VCD kemoterapi protokolü başlandı. Hastanın biliyer 
stent ve perkütan biliyer drenaj kateteri ile safra yolu akışı sağlandı ve 
plazmositom geriledikten sonra biliyer stent interne edildi. Takiplerinde 
hastanın hemogram ve biyokimya değerleri tamamen normale dönmüş 
olup hastanın ayaktan tedavisine kliniğimizde devam edilmektedir. 

Sonuç: Multiple miyelom nadiren karaciğerde plazmositom ile prezente 
olabilir. Aynı zamanda amiloidoz da multiple miyeloma sıklıkla eşlik edebi-
lir. Multiple miyelomlu hastalarda PET-BT çekilmesi ve amiloidoz açısından 
örneklerin değerlendirilmesi akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: multiple miyelom, karaciğer plazmositomu, amiloidoz
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Tablo 3. Suriyeli yabancıların kemik iliği nakil işlemi esnasında karşılaşılan problemlere yönelik 
çözüm önerileri

Suriyeli yabancının başvuracağı ilk nakil merkezinin hangisi olacağı belirlenmelidir.

Prosedürler sevk eden kurumdan nakli gerçekleştirecek tüm kurumlar için net ve  
anlaşılır hale getirilmelidir

Kemik iliği nakli gerçekleştirilen merkeze ödemede öncelik sağlamalıdır.

Verici taramasının yapılabilmesi için verici adayları ülke dışında ise ülkeye girişini ve  
hareketini kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır

İlk nakil merkezinde bekleme süresi "bir kurtarma tedavisi uygulama aralığından uzun olacak" ise 
özel nakil merkezleri de dahil olacak şekilde merkez seçiminin serbest bırakılması

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-066 Referans Numarası: 456

İMMÜN TROMBOSİTOPENİDE BİRİNCİ BASAMAK 
KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİNE ERKEN TROMBOSİT 
YANITININ İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ GEREKSİNİMİ  
ÜZERİNE ETKİSİ
Selin Küçükyurt Kaya1, Şule Mine Bakanay1, Tuba Hacıbekiroğlu2, Sema Akıncı3,  
Mehmet Gündüz3, İmdat Dilek1

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Sakarya Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

İmmün trombositopeni (İTP), otoantikorlar tarafından artmış trom-
bosit yıkımı ile karakterize, edinilmiş, immün-aracılı bir hastalıktır. 
Kortikosteroidler(KS), tedavi endikasyonu olan yetişkin hastalarda birinci 
basamak tedavidir. ITP’de 1.basamak tedaviye yanıt oranı %65-%85 ara-
sında değişmektedir. Hastaların yaklaşık 2/3’ünde KS yanıtsızlığı veya nüks 
nedeniyle 2.basamak tedavi gereksinimi olmaktadır. Splenektomi 2.basa-
makta hala standart tedavidir. Splenektominin uygun olmadığı hastalarda 
rituksimab veya diğer immünsupresif ilaçlar kullanılmaktadır. Bir önceki 
çalışmamızda steroid tedavisine erken trombosit yanıtının splenektomiye 
gidiş oranı ile ilişkili olduğunu göstermiştik (Hacıbekiroglu T, 2014). Bu 
çalışmada hasta sayımızı arttırarak birinci basamaktaki KS tedavisine erken 
trombosit yanıtının uzun süreli tam remisyona ulaşma üzerindeki potansi-
yel etkisini araştırmayı amaçladık.

Kliniğimizde takip ettiğimiz 43 ITP hastası retrospektif olarak incelendi. 
Tüm hastaların trombosit sayıları tanıda 30 x109/L’nin altındaydı. Tüm 
hastalar birinci basamak tedavi olarak metilprednizolon (MP) 1 mg/kg/
gün aldı. Tedaviye yanıt veren hastalarda 3 hafta boyunca 1 mg/kg/gün 
MP tedavisine devam edildi ve sonra MP yavaş bir şekilde doz azaltılarak 
3 ayda kesildi. MP’ye yanıtsız veya yanıt sonrası nükseden hastalara sple-
nektomi veya ilaçla ikinci basamak tedavi uygulandı. Hastaların 0., 3. ve 7. 
günlerdeki trombosit sayıları tam kan sayımı ile değerlendirildi ve periferik 
yayma incelemesi ile doğrulandı. Üçüncü ve 7. gündeki trombosit sayıları 
ile ikinci basamak tedavi gereksinimi arasındaki ilişki karşılaştırıldı.

ITP tanılı 43 hastanın tanı sırasındaki özellikleri Tablo 1’de gösterilmiş-
tir. MP tedavisinin 3. ve 7. günündeki ortanca trombosit sayısı sırasıyla 
30x109/L (2-150X109/L) ve 100x109/L(1-347x109/L)’dir. Ortanca trom-
bosit değerleri limit kabul edilerek karşılaştırıldığında, hastaların 3. ve 7. 
gündeki trombosit değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde korele 
olduğu görüldü(p<0.05). Yirmi bir hastada (%48.8) ikinci basamak tedavi 
gereksinimi oldu, splenektomi (%76.2) veya ilaç tedavisi(%23.8) uygulan-
dı. İlaç tedavisi rituximab, eltrombopag veya danazolü içermekteydi.

Trombosit sayısının üçüncü günde 30x109/L ve üstünde olması ile 2. basa-
mak tedavi gereksinimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki izlendi 
(p=0.04). Bunun yanında, 7. gündeki trombosit sayısı için hem 50x109/L 
hem 100x109/L limit değeri ile 2. Basamak tedavi gereksinimi arasında 
yapılan analizlerde yine anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0.011, p=0.022).

ITP’de 2. ve 3. basamakta kullanılmaya başlanan yeni tedavilerle ITP has-
talarının tanı sırasında prognozunu tahmin etmek zor olmaktadır. Tanı 
sırasında hastalıkla ilişkili faktörler tanımlanabilirse hastalar uzun süreli 
KS maruziyetinden ve yan etkilerinden kurtarılabilir. Bu çalışmada KS baş-
landıktan sonra trombosit sayısının erken yükselmesinin uzun süreli tam 
remisyonu öngördüğünü gösterdik.
Anahtar Kelimeler: Trombosit sayısı, immün trombositopeni, kortikosteroid

koruma kimliği vermek suretiyle, Suriyeli yabancılar sağlık güvencesinden 
yararlanmaya hak kazanırlar. Bu hakkın kapsamı belirli kurallar dahilinde 
olmak üzere,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile benzerdir. 

Hematolojik maligniteler ve suriyeli yabancılar: Ülkemizde hematolo-
jik hastalıkların Suriyeli yabancılarda görülme sıklığı ile ilgili ayrıntılı veri 
yoktur. Benign hematolojik hastalıklarla ilgili büyük ölçekli veri olmama-
sına rağmen kanser verilerinin kaydedilmesinin zorunlu olması nedeni 
ile kanser vakalarına ait istatistikler az sayıda da olsa mevcuttur (Temi 
ve ark, Öztaş ve ark.). Hematolojik malignitelere yönelik olarak Öztaş ve 
arkadaşları tarafından yayınlanan ve 2012-2015 yılları arasındaki kanser 
rakamlarını içeren veriler içerisinde hematolojik malignitelerin görülme 
sıklığına dair veriler de bulunmaktadır (Int. Migration & Integration (2018) 
19:253–258).

Nakil sorunu: Bu verileri incelediğimizde de görüleceği üzere hastaların 
önemli bir kısmı kemik iliği naklinin gerçekleştirilebileceği yaş grubunda-
dır. Suriyeli yabancılara organ nakli ile ilgili veri bulunmakla beraber kemik 
iliği nakli ile ilgili veri yoktur. Günlük uygulamada tüm tedavilere Türk 
vatandaşları kadar ulaşabilen Suriyeli yabancılar için iş kemik iliği nakline 
gelince değişmektedir. Bu duruma yol açan nedenlerin başlıcaları Tablo-
2 de sıralanmıştır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması önemlidir çünkü 
nakil uygulanması tedavinin genellikle en önemli ve hatta olmazsa olmaz 
bileşeni olmaktadır. Bir hastamıza klofarabin veya ibrutinib uyguladıktan 
sonra nakil uygulanamaması demek tüm tedavi sürecenin başarısızlığa 
uğraması ve yapılan harcamaların boşa gitmesi demektir. 

Çözüm önerileri: 5000 kadar hastayı ilgilendiren bir konu, beraberin-
de sağlık sistemi için taşıdığı özellikler nedeniyle de ayrıca önemlidir. 
Günümüzde hastalara kısıtlı, ”olabildiği kadar tedavi” imkanı sunma 
devri geçmiştir. Tedaviler daha pahalı hal almıştır. Bu nedenle hastalarda 
en iyi sonucu (kür >hastalıksız sağkalım>stabil hastalık), en uzun vadeli 
olarak temin eden tedavilerin maliyetleri karşılanabilir kabul edilecektir. 
Bunu Suriyeli yabancılarda gözlenen hematolojik malignitelerin tedavi-
sinde, kemik iliği nakli özel örneğinde canlı olarak yaşamaktayız. Tedavi 
etkinliğinin korunması ve tedavi maliyetinin kabul edilebilir seviyelere 
çekilmesi için neler yapılabileceğine dair çözüm önerilerimizi Tablo 3 de 
belirtmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli, malignite, nakil

Tablo 1. Türkiye’de 2012-2015 yılları arasında suriyeli yabancılarda tespit edilen hematolojik 
maligniteler (B. Öztaş ve ark.,,Int. Migration & Integration (2018) 19:253–258

Toplam 19-64 Yaş Arası 65 Yaş ve Üstü

Lenfomalar

Hodgkin Lenfoma 1376 1341 35

Non Hodgkin Lenfoma, Sık Görülenler 900 771 129

Non Hodgkin Lenfoma, Nadir Görülenler 384 355 29

Akut Lösemiler

Lenfoblastik Lösemi 514 459 55

Myeloid Lösemi 1007 953 54

Multipl Myeloma 645 482 163

Toplam 4826 4361 465

Tablo 2. Suriyeli yabancılarda kemik iliği nakli neden güç gerçekleşiyor?

Verici taramalarının ücretinin AFAD tarafından ödenmesinde karşılaşılan güçlükler

Verici taraması için Suriye’den geçiş ve geçici koruma kimliğinin çıkarılmasında  
karşılaşılan güçlükler

Kurtarma rejimlerinde yer alan veya nakil işlemi esnasında kullanılacak ilaçların  
yurtdışından temin edilmesi halinde ödenememesi

Kurumlara ödemelerin geç yapılması nedeni ile nakil birimlerinin motivasyonlarının azalması

Geri ödeme ile ilgili olarak Suriyeli yabancılara yapılacak işlemin taşıdığı prosedürel güçlükler

Özel nakil merkezlerinin Suriyeli yabancılara yasal olarak nakil yapamaması
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  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-068 Referans Numarası: 323

NADİR GÖRÜLEN TİP 1 PLAZMİNOJEN EKSİKLİĞİ
Şeyma Yıldız1, Beril Avcı1, Münci Yağcı2

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

Giriş: Plazminojen (PLG) eksikliği,plazminojenin nicel veya nitel eksikliğin-
den kaynaklanır.

1. Olgu: 25 yaşında sol ayak bileğinde şişlik şikayetiyle başvuran kadın 
hastaya konjenital hidrosefali nedeniyle ventriküloperitoneal şant ope-
rasyonu yapıldığı, sol gözünde tam görme kaybı ve kronik konjonktivit 
olduğu öğrenildi. Tam kan sayımı ve biyokimyasal değerleri normal sınır-
larda gözlendi. Protrombin zamanı (PT): 13 sn,INR: 1,aktive parsiyel trom-
boplastin zamanı (aPTT): 28 sn, plazminojen değeri %9 (80-120) olarak 
izlendi. Ayak bileğindeki şişlik opere edildi. Patolojik inceleme ganglion 
kisti ile uyumlu bulundu. Hasta, beyinde ventriküler sistem, konjonktiva 
ve kornea tutulumu olan tip 1 plazminojen eksikliği olarak kabul edildi.

2. Olgu: 21 yaşında kadın hasta inguinal lenf nodlarında şişlik şikayetiyle 
başvurdu. Fizik incelemede çift taraflı en büyüğü 0,5 cm boyutlarında 
birkaç lenfadenopati saptandı. İleri değerlendirmeye gerek görülmedi. 
Geçmiş öyküsünde; 12 yaşında kronik diş eti hipertrofisi nedeniyle yapı-
lan biyopsi incelemesinde lignöz periodontit (LP), nazofarenksten alınan 
biyopside ülsere, psödoepitelyamöz hiperplazik alanlar saptandığı bilgisi 
edinildi. Cerrahi tedavi ve ardından warfarin tedavisi aldığı dönemde şika-
yetlerinin gerilediğini, 1 yıldır kullanmadığını ve şikayetlerinin tekrar baş-
ladığını belirtti. PT:14 sn, aPTT:30 sn, INR: 1,08, D-dimer:0,26 µg/mL (0-0,5), 
fibrinojen:328 mg/dL plazminojen düzeyi %21 (80-120) olarak görüldü. 
Nazofarenks ve oral kavite tutulumu olan tip 1 plazminojen eksikliği olarak 
düşünüldü. Warfarin tedavisi tekrar başlandı ve takip önerildi.

Tartışma: PLG; fibrinoliz,yara iyileşmesi,hücre migrasyonu, anjiyogenez 
ve enfeksiyonlarda konak savunmasında önemli bir rol oynar. Tip 1 ve 
Tip 2 olmak üzere iki formu vardır. Tip 1’de, nicel plazminojen eksikli-
ği varken; Tip 2’de plazminojenin fonksiyonu bozuktur. Plazminojenin 
düzeyi veya aktivitesinin azalması ile fibrin ve fibrinojen temizlenemez, 
infamasyon tetiklenir ve yara iyileşmesinde bozulma kısır döngüsü gelişir. 
Başta konjonktivada (%87) olmak üzere, kornea, oral kavite, nazofarenks, 
bronşlar,dişi genital sistem, deri, gastroinestinal sistem, beyin ventri-
küler sistem tutulumları görülmüştür. Ventriküler sistemin tutulmasıyla 
gelişen konjenital hidrosefali nadir ancak ciddi bir komplikasyondur. 
Ventriküloperitoneal şant gereksimine karşın tekrarlayan şant tıkanıklıkarı 
görülür. Tedavi hastalığın tutulum yerine göre değişkenlik göstermektedir. 
Lokal heparin,PLG içeren göz damlaları (LC’de), topikal kortikosteroid-
ler, lokal taze donmuş plazma kullanılmaktadır. Warfarin tedavisi LP’de 
kullanılmış ve fibrin plakların oluşmasına engel olduğu gösterilmiş-
tir. Güncel tedavide human Glu-plazminojenin başarılı olduğu olgular 
bildirilmektedir.

Sonuç: PLG eksikliği,kronik psödomembranlar oluşturarak hastaların 
hayat kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Erken müdahale ve ileri 
tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için diğer klinik branşlar tarafından 
da tanı farkındalığının artması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Plazminojen eksikliği, konjenital hidrosefali, lignöz periodontit

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-069 Referans Numarası: 508

MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA KURTARMA TEDAVİSİ 
OLARAK İKİNCİ OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ:  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Tuğrul Elverdi1, Gözde Şen2, Ayşe Salihoğlu1, Yıldız Aydın1, Deniz Özmen1,  
Nurgül Özgür Yurttaş1, Dilek Keskin1, Ahmet Emre Eşkazan1, Muhlis Cem Ar1,  
Şeniz Öngören1, Teoman Soysal1

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

Giriş: Multipl miyelom (MM) tanılı hastalar otolog kök hücre nakli (OKHN) 
sonrasında nüks veya ilerleyen hastalık ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
hastaların tedavisi yeni ilaçlara rağmen zorlayıcı bir durumdur. İlk OKHN 

Tablo 1. Tanı sırasında hasta karakteristikleri

Hasta Özellikleri Tüm vakalar (n:43)

Cinsiyet, hasta sayısı (%)

Erkek 18 (%41.9)

Kadın 25 (%58.1)

Ortanca Yaş, y (en küçük-en büyük değer)

Erkek 47 (20-84)

Kadın 51 (18-81)

Geliş şikayeti, hasta sayısı (%)

Kanama belirtisi yok 1 (%2,3)

Kanama belirtisi var 42 (%97.7)

Cilt veya mukozal kanama 39 (%92.9)

Genitoüriner veya gastrointestinal sistemden kanama 3 (%7.1)

İkinci basamak tedavi

Splenektomi 16 (%76.2)

Rituksimab 3 (%14.2)

Eltrombopag 1 (%4.8)

Danazol 1 (%4.8)

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-067 Referans Numarası: 216

NON-HODGKİN LENFOMA HASTALARININ KLİNİK VE 
PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Narin Yıldırım Doğan1, Mehmet Ali Erkurt1, Ali Doğan2, Ömer Ekinci2, İrfan Kuku1,  
Emin Kaya1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Non-Hodgkin lenfomalar (NHL) immün sistemi oluşturan çeşitli 
hücrelerden orijin alan malignitelerdir. Diferansiyasyon aşamasına göre 
farklı morfolojik, immünolojik ve klinik tablo içerirler. NHL insidansı; yaş, 
coğrafi bölge, enfeksiyöz etkenlere maruziyet ve ırksal faktörler ile değiş-
mektedir. Bizde bu çalışmada; NHL hastalarının epidemiyolojik, demogra-
fik ve klinik özelliklerini, tedavi sonuçlarını, genel sağkalım oranlarını ve 
prognostik faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji klini-
ğinde NHL tanısı ile takipli hastalar çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları 
geriye dönük incelenerek; epidemiyolojik, demografik ve klinik özellikleri, 
genel sağkalım oranları ile prognostik faktörleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 386 hastanın 242’si (%62.7) erkek, 144’ü 
(%37.3) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 57.25 ± 16.22 idi. Literatürle 
uyumlu olarak en sık NHL alt tipi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) 
(46.9) idi. Primer ekstranodal lenfoma oranı dünyada ve ülkemizde yayın-
lanan verilerle benzer idi. İleri evre (Evre III-IV), IPI skoruna göre yüksek-
orta ve yüksek riskli kategoride olması, kemik iliği tutulumu olması, Hb 
düzeyinin 10 gr/dl’nin altında olması, LDH düzeyinin normalin üzerinde 
olması, primer tutulumunun nodal olması, B semptomların varlığı, oto-
log kemik iliği yapılması zorunluluğu ve birincil tedavi olarak rituximab 
bazlı kemoterapi rejimlerini almaması daha kısa genel sağkalım ile ilişkili 
bulundu (p<0.05).

Sonuç: NHL hastalığının insidansı, klinik özellikleri, histopatolojik alt tiple-
ri, tedavi yanıtları ve genel sağkalım oranları coğrafi bölgelere göre farklı-
lıklar gösterebilmektedir. Aynı ülkenin farklı bölgelerinde bile değişkenlik 
görülebilir. Tedavi hastalık alt tip dağılımına göre bireyselleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli 
Lenfoma
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Amaç: Son 1 yıl içinde merkezimize başvuran talasemi dışı AH olguları 
sunulmuştur.

Bulgular: Ağustos 2017’den beri merkezimizde takip edilen 333 hasta 
arasında 36 tane AH, bunlar arasında da 7 tane talasemi dışı AH olan olgu 
tespit edildi. Olguların 3’ü yabancı uyruklu idi. En sık görülen AH orak 
hücre hastalıkları (%43) olup bunlar dışında 2 olguda hemoglobin C (Hb C) 
hastalığı, 1 olguda hemoglobin D (Hb D) hastalığı ve 1 olguda farklı bir AH 
tespit edildi. Tüm hastaların tanısı hemoglobin elektroforezi ve gereğinde 
oraklaşma testi yapılarak konuldu. Orak hücre hastalığı olan olgulardan 
2’sinde orak hücreli anemi (OHA), 1 hastada ise orak hücre taşıyıcılığı mev-
cuttu. OHA tanılı hasta ağrılı krizlerle seyrediyordu. Bunlar dışındaki diğer 
4 olgunun birinde (Hb C hastalığı) anemi mevcut iken farklı AH olan olgu-
da eritrositoz mevcuttu. Olgunun kemik iliği biyopsisinde kronik miye-
loproliferatif neoplazi yönünde bulgu yoktu, artmış eritropoez bulguları 
mevcuttu. Serum eritropoetin düzeyi normal olup Janus kinaz-2 mutas-
yonu negatif idi. Bu hastada hemoglobin analizinde P3 penceresinde yük-
seklik saptandı (P3 penceresinde tanımlanmış farklı hemoglobinler: Hb 
Camden, Hb Hope, Hb Oxford, Hb Austin, Hb N-Baltimore, Hb Fukuyama). 
OHA tanılı hastalardan biri ağrılı kriz ile başvurdukça hidrasyon, analjezik 
ve transfüzyon tedavisi aldı. Anemik olan hastaya folik asit desteği verildi. 
Polisitemik olan hastaya gereğinde flebotomi yapıldı. Diğer hastalar klinik 
belirti ve bulgu olmadığından tedavisiz izleme alındı. 

Tartışma ve Sonuç: Literatürle uyumlu olarak olgularımız arasında da 
talasemi dışı en sık AH orak hücre hastalıklarıdır. AH’lerde görülen klinik 
yelpaze olgularımızda da geçerli olup bir kısmında herhangi bir klinik 
bulgu oluşmazken bir kısmında ise anemi, polisitemi ve ağrılı kriz göz-
lenmiştir. AH’ler nadir görülen hastalıklar olup özellikle merkezimizde 
de olduğu gibi karışık etnik özelliklere sahip toplumlarda daha sık 
rastlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anormal hemoglobin

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-071 Referans Numarası: 210

İLK DEFA SAPTANAN BİR DOMİNANT BETA TALASEMİ 
MUTASYONU OLGUSU
Dilek Gürlek Gökçebay1, Sibel Akpınar Tekgündüz1, Neşe Yaralı2

1SBU Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji 
2SBU Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik 
Hematoloji

Giriş: Otozomal dominant beta talasemiler ilk defa 1973’de tanımlanmış 
olup klinik spektrum talasemi intermedia ile anstabil hemoglobinopati 
arasında değişir. Beta globin zincirinin tek kopyası mutanttır. Tanımlanan 
yaklaşık 40 mutasyonun üçte ikisi ekzon 3’dedir. Burada hemolitik anemi 
kliniği ile başvuran bir olguda saptanan ilk defa tanımlanan bir dominant 
beta talasemi mutasyonu sunulmuştur.

Olgu sunumu: 8 yaşında erkek hasta tetkiklerinde anemi saptanması 
nedeniyle konsülte edildi. Öyküsünden yenidoğan döneminde sarılık 
öyküsünün olmadığı, daha önce anemi nedeniyle tetkik edildiği ancak 
transfüzyon almadığı öğrenildi. Anne baba arasında akrabalık ve aile 
öyküsünde anemi, splenektomi yoktu. Fizik muayenede solukluk ve 
splenomegali dikkati çekti, traube kapalıydı. Hastanın tam kan sayımın-
da hemoglobin 9,01 g/dL, hematokrit %27,1, MCV 77,9 fL, MCHC 33 g/
dL, MCH 26 pg, RDW%24,5 retikülosit %3,5, beyaz küre 5.3x109/mm3, 
platelet 221x109/mm3 saptandı. Biyokimyasal incelemede karaciğer ve 
böbrek fonksiyon testleri normal sınırlarda; ferritin 90 ng/mL, vitamin 
B12 420 pg/mL, folik asit 15 ng/mL, total/direk bilirubin 2.3/0.7mg/dL, 
laktat dehidrogenaz 378 U/L, serum demir 109 μg/dL, demir bağlama 
kapasitesi 193 μg/dL saptandı. Periferik yaymada poikilositoz, anizosi-
toz, bazofilik noktalanma, gözyaşı hücreleri ve polikromazi mevcuttu 
(Şekil1). Hemoliz bulguları nedeniyle istenen haptoglobin 12,8 mg/dL 
(normal 30-200) ve direk antiglobin testleri negatif saptandı. Glikoz-6-
fosfat dehidrogenaz ve piruvat kinaz enzimleri normaldi. Hastaya kon-
jenital diseritropoetik anemi (CDA) öntanısıyla kemik iliği aspirasyonu 
yapıldı, eritroid seride hiperplazi izlendi (myeloid/eritroid hücre 1:4). 
Eritroblastların %6’sında binüklearite ve nadiren internükleer kromatin 
köprüleri (Şekil 2) izlendi. Hemoglobin elektroforezinde HbF %18, HbA2 
%3.7, HbA %66 idi, anne ve baba elektroforezi normaldi. Beta talasemi 
gen analizinde ekzon 3’de ilk defa saptanan c.379delG p.Val127Cysfs*32 

sonrası yeterli süre remisyonda kalan hastalarda kurtarma tedavisi olarak 
ikinci OKHN düşünülebilir. Burada merkezimizde kurtarma tedavisi olarak 
ikinci OKHN uygulanan MM tanılı hastaların sonuçlarını sunmaktayız.

Olgular ve Yöntem: Merkezimizde Haziran 2015 ve Mayıs 2018 tarihleri 
arasında 16 hasta ikinci OKHN için uygun bulundu. Bir hastadan yeterli 
sayıda hücre toplanamadı. Toplam 15 hastaya kurtarma tedavisi amaçlı 
ikinci OKHN yapıldı. Hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi.

Sonuçlar: Hastaların demografik bilgileri, hastalık ve OKHN işlemi ile ilgili 
özellikler Tablo’da özetlenmiştir. Tanı anından itibaren ortanca takip süresi 
70 ay (aralık: 36-235) olarak hesaplandı. İlk OKHN 10 hastada indüksi-
yon tedavisinin devamı olarak ilk 12 ay içinde, 5 hastada ise daha sonra 
uygulandı. İlk OKHN sonrası nüks hastalıkta bortezomib veya lenalidomid 
temelli tedaviler uygulandı. Febril nötropeniye ek olarak nakil sürecinde 2 
hastada beklenmedik immün durumlar ile karşılaşıldı. Bir hastada trombo-
sitopeni nedeni ile alınan kemik iliği örneğinde megakaryosit artışı olduğu 
ve steroide iyi yanıt alındığı görülerek hasta immün trombositopeni (İTP) 
olarak değerlendirildi. Diğer hasta plazmaferez ve steroide hızlı yanıt 
veren, yüksek ADAMTS13 otoantikorlarının saptandığı edinsel trombotik 
trombositopenik purpura (TTP) tanısı aldı. Birinci nakil öncesi ilk tedavi 
olarak oral melfalan ve radyoterapi alan, reindüksiyon tedavisi olarak 
bortezomib alan bir hastada ikinci nakil sonrası 3. ayda miyelodisplastik 
sendrom (MDS) gelişti. İkinci OKHN sonrası ortalama takip süresi 12 ay 
(aralık: 1-33) olarak hesaplandı. İkinci OKHN sonrasında 6 hastada ortanca 
16.5 ay sonra hastalık ilerledi (aralık: 11-22). Tüm hastalar içinde 1 hasta 
ilerleyen hastalık nedeniyle kaybedildi.

Tartışma: İkinci OKHN öncesinde kök hücreler bir hasta dışında başarıyla 
toplandı. Hastaların %80’inde pleriksafor kullanılmadan yeterli kök hücre 
elde edildi. Bu durumun ilk nakil sonrası hastalık tekrarında bortezomib 
temelli tedavilerin uygulanmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Hastalarda 
nötrofil ve trombosit engrafmanında gecikme olmadı. Hastalığı kontrol 
altına alması ve iyi tolere edilebilir olması açısından kurtarma amaçlı ikinci 
OKHN iyi bir tedavi seçeneğidir. İkinci nakillerin seyrinde trombositopeni-
nin ayırıcı tanısında İTP, TTP veya MDS göz önüne alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, otolog kök hücre nakli

Tablo 1. Demografik bilgiler, hastalık ve OKHN işlemi ile ilgili özellikler

Hasta sayısı (n=15)

İkinci OKHN sırasında yaş Ortanca yaş Yaş aralığı 59 50-66
Cinsiyet Erkek Kadın 8 7
Tanı anında International Staging System evresi I II III Veri yok 7 4 2 2

MM izotipi IgG IgA Hafif zincir 7 3 5

İlk OKHN sonrası hastalık ilerleyene kadar geçen süre  
<18 ay 18-24 ay >24 ay

3 2 10

İkinci OKHN öncesi reindüksiyon tedavisi Bortezomib içeren  
tedaviler Lenalidomid içeren tedaviler Lenalidomid ve  
Bortezomib içeren tedaviler

9 4 2

Kök hücre mobilizasyonu Sadece G-KSF Pleriksafor ile  
G-KSF Kemoterapi ile

10 2 3

Melfalan dozu 140 mg/m2 200 mg/m2 10 5

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-070 Referans Numarası: 198

ANORMAL HEMOGLOBİNLER: TEK MERKEZ VERİLERİNİN 
SUNULMASI
Selin Umman, Öykü Arslan

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Hematoloji

Giriş: Anormal hemoglobinler (AH), esas olarak globin genlerini etkileyen 
mutasyonlar sonucunda globin zincirlerinin yapımının azalması veya 
kusurlu üretilmesine bağlı gelişen kalıtsal hastalıklardır. Bunlar talasemi 
ve diğer anormal hemoglobinler olarak 2 büyük grup altında toplanmıştır. 
AH’lerin bir kısmı hiçbir belirti ve klinik bulgu olmaksızın seyrederken 
bazıları ise hemolitik anemi, siyanoz, polisitemi, sarılık ve splenomegali 
ile seyredebilir. AH’lerden ülkemiz için önemli olabilecekler sıklık sırasına 
göre hemoglobin (Hb) S, D, E ve diğer nadir tiplerdir. 
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Tablo 1. Hasta ve ailesine ait tam kan sayımı ve elektroforez bulguları

Hasta Anne Baba

Hb (g/dL) 9,01 13,4 15,5

RBC (10^6/μL) 3,4 4,4 5,5

Hct (%) 27,1 39,3 45,4

MCV (fL) 77,9 87,8 87,7

MCH (pg) 26 30 30

MCHC (g/dL) 33 34 34

HbA (%) 66 96,2 96,4

HbA2 (%) 3,7 3,1 3,1

HbF (%) 18 0,7 0,5

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
P-072 Referans Numarası: 11

CHAPLE SENDROMLU BİR OLGUDA KRONİK DÖNEM 
KARDİYAK TROMBOZDA REKOMBİNANT TPA KULLANIMI
Fatma Burcu Belen1, Lale Olcay1, İlkay Erdoğan3, Zeren Barış2, Oya Balcı Sezer2,  
Figen Özçay2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji 
Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji 
Bilim Dalı, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim 
Dalı, Ankara

Giriş: CHAPLE sendromu intestinal lenfanjiektaziye bağlı protein kaybet-
tiren enteropati, CD55 eksikliğine bağlı kompleman hiperaktivasyonu 
sebebiyle gelişen anjiopatik trombozlar ile seyreden 2017’de 11 olguda 
tanımlanmış olan otozomal resesif bir hastalıktır. Tanımlanan 11 olgudan 
3 olguda ağır trombotik komplikasyonlar gözlenmiştir. Burada tekrarlayan 
intrakardiyak trombozu olan, eculizimab tedavisinden ve kardiyak trom-
boz rezolüsyonu için trombozun kronik döneminde rTPA (rekombinant 
doku plazminojen aktivatörü) uygulamasından belirgin fayda gören 
CHAPLE sendromu tanılı bir olguyu sunmaktayız.

Olgu Sunumu: Hastanemizde intestinal lenfanjiektazi tanısı konulmuş 
olan ve CD 55-DAF geninde homozigot mutasyon saptanan olgunun, 3 
yıl önce sağ juguler venöz kateter ve sağ atriumda tromboz nedeniyle 
intrakardiyak trombektomi yapılıp heparin ve kumadin tedavisi almış 
olduğu öğrenildi. Trombofili risk faktörü yoktu. Hastanın kumadin tedavisi 
altında intrakranyel kanaması olduğu ve bu nedenle tedavisine DMAH ile 
devam edildiği görüldü. Hasta tekrar eden kardiyak trombüs nedeniyle 
bölümüze danışıldı. Ekokardiyografisinde sağ atrium içinde 7x15 mm ince 
saplı trombüs saptandı,DMAH altında trombüs boyutlarında artış saptan-
dı. Trombektomi yapılması riskli olan hastaya 3 gün boyunca 0.2 mg/kg/
saat 6 saatlik infüzyon ile rTPA tedavisi verildi. Trombozu kayboldu, halen 
eculizimab ve DMAH ile izlenmektedir.

Tartışma: CD 55 kompleman sisteminin inhibitör proteini olup, bozuk-
lukları kanser, protein kaybettiren enteropati, malarya, paroksismal nok-
türnal hemoglobinüri gibi durumlarda görülmektedir. CHAPLE send-
romu ise, CD55 eksikliği, kompleman aktivasyonu, protein kaybettiren 
enteropati,glomerüler hastalıklar, ödem, emilim bozukluğu, hipogamag-
lobulinemi ve hipoalbuminemi ve tekrarlayan trombozlar ile karakteri-
zedir. FDA’in C5 inhibitörü olan Eculizimab’ı bu hastalık için onaylaması 
ile beraber, CHAPLE sendromunda kullanılmaya başlamıştır. CHAPLE 
sendromundaki trombofilinin sebebi, TNF gibi inflamatuar sitokinlerin 
artarak trombomodulini azaltması ve endotelial hücrelerde doku faktörü 
ekspresyonunu arttırmasıdır. Bu nedenle kompleman sistemindeki hiper-
kativasyonun eciluzimab ile durdurulması tromboza yatkınlığı azaltabilir. 
Pediatride TPA (doku plazminojen aktivatörü) uzun yıllardır kullanılma-
sına rağmen, son 20 yılda iyi laboratuvar monitorizasyonu ile kullanım 
sıklığı artmıştır. Ancak trombolizin risk ve sonuçları konusunda yeterli 
bilgi olmaması nedeniyle kullanımı standardize değildir. Hastamızda 15 
günden daha uzun süredir olan bir tromboz olmasına rağmen, oldukça 
güçlü tromboliz endikasyonu olması nedeniyle hastamıza rTPA tedavisi 
verdik ve trombozda düzelme gözledik. Eş zamanlı hastaya 2 haftada 

heterozigot mutasyonu tespit edildi. Hastanın hemoglobin değerleri 
stabil olarak seyretti, folik asit desteği 2,5 mg günaşırı olarak verildi ve 
transfüzyonsuz izlemine devam edildi.

Tartışma: Dominant beta talasemiler nadir görülen, orta derece anemi 
ve splenomegaliye neden olabilen anormal globin varyantlarıdır. Bu 
mutasyonlar beta globin geninin C terminal bölgesini etkileyerek mutant 
protein sentezine neden olur ve bu proteinler eritroblastlardaki proteolitik 
enzimlerce uzaklaştırılır. Böylece inkluzyon cisimcikleri, diseritropoez ve 
eritroid hiperplazi ortaya çıkar. Klinik bulgular değişken olup splenome-
gali, aralıklı sarılık, hipokrom mikrositer anemi, poikilositoz, retikülositoz, 
bazofilik noktalanma, kemik iliğinde eritroid hiperpazi, displazi ve sitop-
lazmik inkluzyonlar ile ekstrameduller hematopoez görülebilir. Ülkemiz 
gibi beta talasemi taşıyıcılığının yüksek olduğu bölgelerde nadir görülen 
dominant beta talasemi mutasyonlarının da akılda tutulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: anemi, dominant beta talasemi, hemoglobinopati

Şekil 1. Periferik yaymada poikilositoz, anizositoz ve gözyaşı hücreleri 

Şekil 2. Kemik iliği aspirasyonunda binükleer eritroblast ve internükleer kromatin köprüsü 
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri,

N(%)

Cinsiyet,E/K, 58(%56,3)/45(%43,7

Tanıda WBC

<10.000 57(%55,3)

>10.000 46(%44,7)

LDH

<250 29(%28,2)

>250 74(%71,8)

Tanıda ortalama Hb değeri(gr/dL) 9,34(3,8-15,3)

Tanıda ortalama trombosit sayısı(k/mm3) 71.356(5-810.000)

Re-indüksiyon 14(13,6)

Görüntülenebilen fungal enfeksiyon 20(19,4)

Antifungal kullanımı 53(%51,4)

İndüksiyonda mortalite 27(%26,2)

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-074 Referans Numarası: 339

SORUN HER ZAMAN KANAMA DEĞİLDİR:  
BAŞVURUDA AKCİĞER EMBOLİSİ SAPTANAN 
PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU
Birsen Baysal1, Şebnem Yılmaz1, Özlem Tüfekçi1, Elif Tuğçe Tunca Küçükali2, Hale Ören1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Akut promiyelositik lösemide (APL) erken dönemde yaşamı tehdit 
edebilen kanamalar sık görülen önemli bir komplikasyonu oluştururlar. 
Trombotik komplikasyonlar ise APL’de çok daha az oranda bildirilmektedir. 
Burada tanıda akciğer embolisi saptanan ve izlemde de serebrovasküler 
olay tanımlanan APL’li bir çocuk olgu anlatılmaktadır.

Olgu: On yaşındaki kız hasta yaklaşık 10 gündür devam eden ateş yük-
sekliğine eklenen öksürük nedeniyle başvurduğu hastaneden anemi ve 
trombositopenisi saptanarak merkezimize sevk edildi. Fizik muayenede 
solukluk, sağ akciğer bazalinde raller ve ılımlı hepatosplenomegali sap-
tandı. Beyaz küre 10.600/µL, mutlak nötrofil 700/µL, hemoglobin 7,3 gr/
dL, trombosit 71.000/µL idi. Periferik yaymada çoğu granüllü olan myelob-
lastlar izlendi. D-dimer 33.800 ng/mL (N.D.: ≤ 500 ng/mL) ile çok yüksek, 
PT ve aPTT normal ve fibrinojen 5 g/L bulundu. Kemik iliği aspirasyonu 
ile %70 oranında, bir kısmı mikrogranüler olan, çok azında Auer çubuğu 
izlenen büyük promiyelositler saptandı. Akan hücre ölçer ile CD33, CD13, 
CD117, MPO pozitif, HLA-DR negatif idi. APL düşünülerek AML BFM 2013 
protokolüne göre kemoterapinin (KT) bir gün sonra eklenmesi planlana-
rak ilk gün sadece ATRA tedavisine başlandı. Yatışının ilk gününde hemop-
tizisi oldu. Toraks BT’de her iki pulmoner arter alt lob dalında emboli ile 
uyumlu dolu defekti ve sağ akciğer alt lobunda konsolidasyon saptandı. 
Ekokardiyografi ve troponin I normal saptandı. Enoksaparin 1 mg/kg/
doz 12 saat arayla başlandı. ATRA ve kemoterapisine başlanan olgunun 
öksürüğü ve aralıklı hafif hemoptizisi devam etti, göğüs ağrısı yakınması 
oldu. Trombosit sayısı 30.000/µL’nin üzerinde tutulmaya çalışıldı ve lomber 
ponksiyon ve intratekal tedavisi ertelendi. Tedavinin 3.gününde kuşkulu 
nistagmusu saptandı ve kraniyal MRG’de sağ paryetal lobda akut infarkt 
saptandı. İlk blok KT ardından febril nötropeni ve akciğer enfeksiyonu sıra-
sında gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle 8 gün yoğun bakım ünitesinde 
izlendi. Olguda t(15;17) pozitif saptandı ve ilk blok sonrası kontrolde nega-
tifleştiği görüldü. Klinik durumu iyi olan olgu ATRA+KT ve enoksaparine 
protokole uygun şekilde devam edilmektedir.

Tartışma: APL’de trombotik olayların insidansı farklı çalışmalarda %3-19 
arasında bulunmuştur. Tromboz APL’de indüksiyon tedavisinden önce, 
sırasında veya sonrasında gelişebilir. Literatürde bu trombotik olayların 
%80’den fazlasının indüksiyon öncesi veya sırasında geliştiği görülmüştür. 
Akciğer embolisi/derin ven trombozu, kardiyak tromboz, serebrovasküler 
olay en sık görülen trombozlardır. Arteriyel trombozların büyük bir kısmı 

bir verilmekte olan eculizimab tedavisinin de trombozu azaltmada etkisi 
olduğunu düşünmekteyiz. Olgumuz ile CHAPLE sendromunda tekrarlayan 
trombozlar görülebileceğine ve rTPA uygulamasının tromboz kronik olsa 
da bu olgularda uygulanabileceğine vurgu yapmak istedik.
Anahtar Kelimeler: CHAPLE sendromu, tromboz, TPA

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler
P-073 Referans Numarası: 502

AKUT MYELOİD LÖSEMİ İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİNDE 
FUNGAL ENFEKSİYON SIKLIĞI İLE ANTİFUNGAL KULLANIM 
ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Tuğçe Akman1, Mehmet Gündüz2, Aysun Şentürk Yıkılmaz2, Selin Küçükyurt Kaya2, 
Servihan Ünal2, Sema Akıncı2, Şule Mine Bakanay Öztürk2, İmdat Dilek2

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

Amaç: Akut miyeloid lösemi(AML), hemopoetik kök hücresinin neoplastik 
hastalığıdır. Remisyon indüksiyon kemoterapisi, AML tedavisinin birinci 
basamağıdır. Kemoterapi sonrası nötropeni kaçınılmazdır. Nötropenik 
hastalarda infeksiyonlar en önemli morbitide ve mortalite nedenidir. Bu 
çalışmada, akut myeloid lösemi (AML)’li hastalarda indüksiyon kemote-
rapisi sırasında gelişen fungal enfeksiyon sıklığı ve antifungal kullanım 
oranlarının saptanması amaçlandı.

Hastalar ve Metotlar: Çalışmamızda Ocak 2009-Aralık 2016 tarihleri 
arasında hematoloji kliniğimizde indüksiyon kemoterapisi (3+7:sitozin 
arabinozid+daunorubisin/ idarubisin/ mitoksantron) uygulanan 22’si 
AML-M3(%21,4) toplam 103 AML hastasının verileri geriye dönük olarak 
incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 45’i (%43,7) kadın, 58’i (%56,3) 
erkekti. Yaş ortalamaları 60,7 idi. Hastaların 40’ı (%38,8) 3+7 kemoterapisi 
alırken geriye kalan hastaların 22’si (%21,4) AML-M3 nedeniyle ATRA/
antrasiklin kemoterapisi aldı. Reindüksiyon 14 hastaya (%13,6) verildi. 
Hastaların 20’sinin (%19,4) bilgisayarlı toraks tomografisinde gösterilmiş 
fungal enfeksiyon ile uyumlu bulgular tespit edildi. Antifungal ilaç 53 
(%51,5) hastaya (M3 de 9 hastada (%41)) kullanıldı. Hastaların tanı anın-
daki cinsiyet,lökosit/ hemoglobin/ trombosit değerleri,LDH düzeyleri ile 
fungal enfeksiyon sıklığı ve antifungal kullanım oranları arasında bir ilişki 
saptanmadı.İndüksiyon kemoterapi sırasında mortalite 27(%26,2) hastada 
gözlendi.Mortalite görülen hastaların sadece 8(%40) tanesinin toraks BT 
sinde fungal enfeksiyon ile uyumlu görünüm vardı ve bu hastaların tümü 
antifungal kullanıyorlardı.Çalışmamızda 20 hastanın çekilen görüntüle-
melerinde fungal enfeksiyon saptanmasına rağmen 53 hasta antifungal 
kullanıyordu.

Sonuç: Akut myeloid lösemili hastalarda fungal enfeksiyonlar için en 
önemli risk faktörü derin ve uzamış nötropenidir. Sitotoksik kemoterapiye 
bağlı mukozal bariyerlerde hasar oluşması ve geniş spektrumlu antibiyo-
tik kullanımına bağlı mikrobiyal florada bozulma diğer risk faktörleridir. 
Uzamış nötropeni durumlarında fungal enfeksiyon gösterilemese de 
antifungal kullanımı neredeyse kaçınılmazdır.Erken dönemde başlanan 
antifungal kullanımı mortalite ve morbidite oranlarını düşürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, kemoterapi, fungal enfeksiyon, antifun-
gal tedavi
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Tablo 1. Bulky kitlesi olan ve olmayan hastaların karşılaştırılması

Özellikler Bulky kitlesi olmayan 
hastalar (n=61)

Bulky kitlesi olan 
hastalar (n=25)

p-değeri

Cinsiyet, n, (%)
Kadın 25 (%41) 9 (%36) 0,809
Erkek 36 (%59) 16 (%64)
Yaş, yıl, medyan (aralık) 57 (17-82) 55 (18-75) 0,842
LDH düzeyi, n (%)
Normal 40 (%66) 12 (%48) 0,151
Artmış 21 (%34) 13 (%52)
Evre, n (%)
Evre I-II 18 (%29) 7 (%28) 1
Evre III-IV 43 (%71) 18 (%72)
B semptomları, n (%)
Var 38 (%62) 18 (%72) 0,461
Yok 23 (%38) 7 (%28)
Kemik iliği tutulumu, n (%)
Var 6 (%10) 0 (%0) 0,175
Yok 55 (%90) 25 (%100)
Karaciğer tutulumu, n (%)
Var 1 (%1,6) 1 (%4) 0,499
Yok 60 (%98,4) 24 (%96)
Dalak tutulumu, n (%)
Var 4 (%7) 3 (%12) 0,409
Yok 57 (%93) 22 (%88)
Ekstranodal tutulum, n (%)
Var 25 (%41) 13 (%52) 0,474
Yok 36 (%59) 12 (%48)
ECOG, n (%)
0-1 51 (%84) 17 (%68) 0,144
2-4 10 (%16) 8 (%32)
IPI skoru, n (%)
0-1 30 (%51) 7 (%29)
2-3 26 (%44) 15 (%62) 0,195
4-5 3 (%5) 2 (%9)
Radyoterapi
Var 11 (%18) 8 (%32) 0,166
Yok 50 (%82) 17 (%68)
Tedavi yanıtı, n (%)
Tam yanıt 53 (%90) 16 (%64)
Kısmi yanıt 3 (%5) 3 (%12) 0,015
Yanıtsız 3 (%5) 6 (%24)

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-076 Referans Numarası: 471

KLONLARIN SAVAŞI: AYNI OLGUDA JAK2 V617F POZİTİF 
POLİSİTEMİA VERA VE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ 
BİRLİKTELİĞİ
Zeliha Birsin1, Deniz Özmen2, Dilek Keskin2, Sevil Sadri2, Nurgül Özgür Yurttaş2,  
Tuğrul Elverdi2, Ayşe Salihoğlu2, Ahmet Emre Eşkazan2, Muhlis Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 
Zafer Başlar2, Nükhet Tüzüner2, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) kemik iliğindeki miyeloid hüc-
relerin proliferasyonu ile seyreden malign klonal hastalıklar grubudur. 
Philadelphia (Ph) kromozomu varlığına göre iki gruba ayrılır. Philadelphia 
(Ph) kromozomu negatif MPN’ler arasında polistemia vera (PV), esansiyel 
trombositoz ve primer miyelofibroz (MF)sayılabilir. Ph kromozomu pozitif 
(Ph+) kök hücrenin klonal olarak çoğalması ise kronik miyeloid lösemi 
(KML) gelişimine neden olur. Bu hastalıkların birlikteliği nadir görülmekte-
dir. Burada JAK2 V617F pozitif PV olarak takip edilen ve sonrasında Ph(+) 
KML gelişen bir hasta sunulmuştur.

indüksiyon öncesi ve sırasında oluşmaktadır. ATRA sendromu tromboz 
tanısı konduğunda olguların %13’ünde bildirilmiştir. Olguların %15’inde 
yaşamı tehdit eden kanamalar seyreden trombozların yaygın damar içi 
pıhtılaşma ile birlikte olduğu düşünülmektedir. APL olguları tromboz var-
lığı açısından da tanıdan itibaren iyi değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akut promiyelositik lösemi, pulmoner emboli, tromboz, çocuk-
luk çağı

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-075 Referans Numarası: 286

RİTUKSİMAB ÇAĞINDA DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ 
LENFOMA HASTALARINDA BULKY KİTLENİN  
TEDAVİ YANITI VE GENEL SAĞKALIMA ETKİSİ
Rafet Eren1, Muzaffer Ece Hakan2, Ceyda Aslan3, Mehmet Hilmi Doğu3, Şermin Altındal3, 
Osman Yokuş3, Elif Suyanı3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada R-CHOP kemoterapisi alan difüz büyük B hücreli 
lenfoma (DBBHL) hastalarında tanı anında bulky kitle varlığının prognostik 
değerini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: 86 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar 
bulky kitle varlığına göre iki gruba ayrıldı. R-CHOP tedavisi alan hastalarda 
bulky hastalığın tedavi yanıtı ve genel sağkalım (GS) üzerindeki etkileri 
değerlendirildi.

Bulgular: Yirmi beş (%28,7) hastada bulky kitle bulunmaktaydı. Bulky 
kitlesi olan 25 hastanın 16’sında (%64) tam yanıt (TY) elde edilirken 
bulky kitlesi olmayan 59 hastanın 53’ünde (%90) TY elde edildi (p=0,015). 
Medyan 17 aylık (3-86 ay) takip süresinde 16 hasta (%18,6) öldü. Bu has-
taların 9’unda bulky hastalık bulunmaktaydı. Takip süresinin sonunda GS 
olasılığı bulky kitlesi olan hastalarda %54 iken bulky kitlesi olmayanlarda 
%87 idi (p=0,007). Cox regresyon analizi bulky hastalık varlığının GS üzeri-
ne olumsuz etkisi olduğunu gösterse de (p=0,012), bu etki IPI skorundan 
bağımsız değildi (p=0,078).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda R-CHOP rejimi ile tedavi edilen DBBHL 
hastalarında bulky kitle varlığının kötü prognostik bir belirteç olduğunu 
saptadık.
Anahtar Kelimeler: Difüz büyük B hücreli lenfoma; Bulky kitle; Rituksimab

Şekil 1. Bulky kitlesi olan ve olmayan hastaların genel sağkalımı
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Olgu: 62 yaşında erkek hasta Aralık 2003’de sol üst kadranda şişlik ve 
kaşıntı yakınması ile başvurdu. Muayene ve tetkiklerinde masif hepatosp-
lenomegali, nötrofilik lökositoz, eritrositoz ve trombositoz saptandı (Tablo 
1). Çevresel kan yaymasında %76 nötrofil, %12 çomak, %2 metamiyelosit, 
%2 monosit, %4 eozinofil ve %4 lenfosit tespit edilen hastanın, çevresel 
kanda polimeraz zincir reaksiyon (PZR) ile bakılan JAK2 V617F pozitif ve 
BCR-ABL negatif saptandı. JAK2 V617F pozitif PV tanısı konulan hastaya 
aralıklı tedavici edici flebotomi, aspirin ve hidroksiüre tedavisi başlandı. 
Kemik iliği biyopsi (KİB) sonucu; yaşa göre hiperselüler Kİ, grade I-II reti-
küler lif artışı ile birlikte olan megakaryosit değişiklikleri ve panmyelozis 
saptanması nedeniyle PV ile uyumlu olarak değerlendirildi. Konvansiyonel 
sitogenetik incelemesinde normal karyotip saptandı. Düzensiz takibi ve 
aralıklı hidroksiüre kullanımı olan hasta, Ocak 2018’de çabuk doyma ve 
konstitüsyonel semptomlar ile başvurdu. Masif splenomegali ve nötrofilik 
lökositoz tespit edilen hastanın (Tablo 1), çevresel kan yaymasında lökoe-
ritroblastik tablo görülmesi üzerine post-PV MF düşünülerek KİB yapıldı ve 
yaşa göre hücreden zengin Kİ, belirgin artış gösteren megakaryositler ve 
grade 3 retiküler lif artışı ile giden post-PV MF tanısı konuldu. Kİ konvan-
siyonel sitogenetik incelemesinde, 15 metafazın tamamında Ph kromo-
zomu tespit edildi. Çevresel kandan PZR ile JAK2V617F %87 ve BCR-ABL 
%31,4 oranlarında pozitif tespit edildi. Hastaya PV ve KML tanılarıyla ima-
tinib 400 mg/gün başlandı. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: MPN’lerin küçük bir kısmında bir formdan diğerine transfor-
masyon geliştiği görülebilmektedir. Dönüşüm klonal evolüsyona ya da 
miyelosüpresif tedaviye bağlı olarak gelişebilir. Literatürde imatinib teda-
visi altında BCR-ABL transkriptinde negatifleşme sağlanan fakat minör 
Ph(-) klonu taşıyan olgular bildirilmiştir; tedavi ile moleküler cevap alın-
masına rağmen lökositozu kontrol altına alınamayan ve fibroziste belirgin 
gerileme görülmeyen hastalarda ikinci klon varlığından şüphelenilebilir. 
Bizim olgumuzda Ph(+) klonun, mevcut PV klonundan veya JAK2 nega-
tif başka bir klondan köken alıp almadığı bilinmemektedir, yapılan seri 
biyopsilerin genetik analizi ile de novo klon gelişimi ya da klonal transfor-
masyon varlığı araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Klonal evolusyon, polisitemia vera, kronik miyeloid lösemi

Tablo 1. Hastanın PV tanısı sırasındaki ve KML tanısı konulduğundaki laboratuvar ve radyoloji sonuçları 

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-077 Referans Numarası: 217

KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA EDİNİLMİŞ 
VON WİLLEBRAND HASTALIĞI
Aslanboğa Aslanboğa, Ömer Ekinci, Cengiz Demir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMH) hematoloji pratiğinde 
sıklıkla karşılaşılan bir hastalık grubudur. Miyeloproliferatif hasta grupların-
da edinilmiş von Willebrand hastalığı (EVWH) oranı azımsanmayacak kadar 
yüksektir ve meydana gelen kanamalarda rol aldığı düşünülmektedir. Biz de 
bu çalışmada KMH tanılı hastalarda EVWH varlığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hematoloji 
kliniğinden takipli 70 hasta üzerinden prospektif olarak gerçekleştirildi. 
Tüm hastalarda tam kan sayımı, PT, aPTT, vWF:Ag düzeyi, vWF:RCoF testi 
ve Faktör VIII düzeyleri çalışıldı. vWF:RCof /Ag <0,7 olması EVWH yatkınlığı 
olarak kabul edildi.

Bulgular: Hastaların 33’ü (%47.1) erkek, 37’si (%52.8) kadın ve yaş orta-
laması 50 ± 16.25 idi. Çalışılan hasta grubundaki toplam 70 hastanın 
19’unda (vWF:RCof /Ag testi < 0,7) (%28) EVWH olduğunu tespit ettik. 
EVWH yatkınlığı Esansiyel trombositemi (ET) hasta grubundaki 16 hasta-
nın 7’sinde (%43,7), Polisitemia vera (PV) olan 11 hastanın 4’ünde (%36) 
ve 43 Kronik miyeloid lösemi (KML) hastasının 8’inde (%18,6) vardı. Her üç 
hastalık grubu arasında EVWH varlığı açısından istatistiksel anlamlı farklılık 
saptanmadı (p=0.079).

Sonuç: Kronik miyeloproliferatif hastalığı olan kişilerde, özellikle ET ve PV 
tanılı hastalarda meydana gelen kanama durumlarında EVWH’nun etyo-
patogenezde rol alabileceği akılda tutulmalıdır. Çalışmamızdaki veriler 
ışığında; KML’de EVWH varlığının diğer kronik miyeloproliferatif hastalıklar 
ile benzer mekanizma veya yüksek lökosit sayısı ile ilişkili olabileceğini 
düşündük. Ancak KML ile EVWH ilişkisinin incelendiği ve benzer bir 
ilişkinin ortaya konulduğu literatür çalışmasına rastlamadık. Bu nedenle 
bu ilişkiyi ve diğer olası nedenleri ortaya koyacak daha ileri çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edinilmiş von Willebrand hastalığı, Kronik miyeloproliferatif 
hastalıklar

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-078 Referans Numarası: 375

LENFOMA GELİŞEN PRİMER İMMUN YETMEZLİKLİ 
HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Zeliha Guzelkucuk1, Derya Ozyoruk1, Arzu Yazal Erdem1, Ayşe Metin2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi

Giriş - Amaç: Primer immün yetmezlikli olgularda lenfoma görülme 
sıklığı artmaktadır. Bu hasta grubunda lenfoma tedavisinin başarı oranı 
düşük ve prognozu kötüdür. Bu çalışmada, Non-Hodgkin lenfoma (NHL) 
ve Hodgkin lenfoma (HL) gelişen primer immün yetmezlik olguların klinik 
özelliklerinin ve tedavi sonuçlarının incelenmesi planlandı.

Materyal Metot: Non-Hodgkin lenfoma (NHL) ve Hodgkin lenfoma (HL) 
gelişen 5 primer immün yetmezlik olgusunun dosyaları retrospektif olarak 
incelendi.

Bulgular: Primer immün yetmezlik tanıları arasında Ataksi-telenjiektazi (2 
hasta), AT ve selektif IgA eksikliği (1 hasta), Yaygın değişken immün yetmez-
lik (CVID;1 hasta), Kombine immün yetmezlik, Epstein-Barr virüsü (EBV) ile 
ilişkili lenfoproliferatif sendrom (LPS; 1 hasta). Hastaların 3 ü erkek 2’si kız idi. 
Görülme yaşı 3-15 yaş arasında idi (Ortanca yaş: 9,4). 1 hasta HL diğer 4 hasta 
NHL idi. HL, AT zemininde gelişmişti ve modifiye dozlarda ABVD (doksoru-
bisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin) başlandı. Febril nötropeni atağı 
sırasında ağır pnömoni ve sepsis nedeni ile tanıdan 4 ay sonra kaybedildi. AT 
ve T hücreli NHL tanısı olan hasta, Berlin-Frankfurt-Münster- 95 (BFM – 95) 
protokolü başlandı. Alkilleyici ilaç dozu %30 oranında azaltıldı ve metotrek-
sat 1 gr/ m2 dozunda verildi. Hasta sağlıklı olarak idame tedavisine devam 
ediyor. AT ve Burkitt Lenfoma tanısı alan hastaya doz modifiye edilerek LMB 
96 grup B kemoterapi protokolü başlandı. Febril nötropeni atağı dışında 
komplikasyon gelişmedi ve kemoterapisi tamamlandı. İzlemin 26. ayında 
hastalıksız takip ediliyor. CVID tanısı ile izlemde iken aksiler lenfadenopatisi 
gelişen ve evre 4 folliküler lenfoma tanısı alan hastaya R-CHOP (rituksimab- 
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone) protokolü 
verildi. Alkilleyici ilaç dozu %25 doz azaltıldı. İzlemde komplikasyon göz-
lenmedi. Tanıdan sonra 21. ayda sağlıklı olarak izlemde. Kombine immun 
yetmezlik + EBV ilişkili B hücreli lenfoproliferatif hastalık tanısı alan hasta 
patoloji sonucu CD 20+, CD30+ EBER + olup rituksimab + CHOP tedavisi 
başlandı. Doz modifikasyonu yapıldı. İzlemde relaps olması sebebi ile R-ICE 
(rituksimab- ifosfamid, karboplatin, etoposid) tedavisine geçildi ancak has-
talık progresyonu nedeni ile 18. ayda kaybedildi.

Sonuç olarak; Primer immün yetmezlik lenfoma gelişimi için güçlü bir 
predispozan faktördür. İmmün yetmezliği olmayan hastalarda gelişen 
lenfomalara göre tedavi başarı oranları daha düşüktür. Alkali ajanlar, 
metotreksat, epipodofillotoksinlere duyarlılık özellikle artmış olup, çeşitli 
merkezlerde nüks riski göz önünde bulundurularak diğer kemoterapatik 
ajanların dozlarında değişiklik yapılmadığı bildirilmiştir. Hastalık nüksü 
ve enfeksiyöz komplikasyonlar bu hastaların takibinde sınırlayıcı faktörler 
olup protokollerin standardize edilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: immün yetmezlik, lenfoma, çocuk
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  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-079 Referans Numarası: 461

ÜLKEMİZDE EN FAZLA GÖÇ ALAN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU BÖLGESİ’NDE YAŞAYAN SURİYELİ HEMOFİLİ 
MİSAFİRLERİMİZ
Defne Ay Tuncel1, Can Acıpayam2, Hilmi Erdem3, Ekrem Ünal4, Aydan Akdeniz5,  
Sinan Akbayram6

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkololoji Bilim Dalı 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkololoji Bilim Dalı 
3Tc Sbü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
4Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 
5Mersin Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
6Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Savaş 2011’de Suriye’de başlamış ve devam etmektedir.Suriye’liler Ülkemize 
yerleşmiş ve birçok hemofili hastasının takip ve tedavisi yapılmaktadır. 
17 çocuk hemofili, 5 erişkin hemofili hastalarının bilgileri verilmiştir. 17 
çocuk hemofili hastanın15’i (%88,2) erkek, 2’si(%11.7)kızdır. Yaş ortalamaları 
82,29±59,64 ay (9-192 ay), tanı yaşı ortalaması 26,00±31,19 ay (6 gün-87 
ay). 11’i tanısı Suriye’de, 8’i ülkemizde tanı aldı. Hastaların 13’ü hemofili A, 
1’i Tip 3 von willebrand, 3’ü faktör XIII eksikliği idi. Yedi hemofili A hastasını 
sadece 14’ü faktör profilaksisi tedavisi, 3’ü kanadıkça faktör tedavisi almak-
tadır. Hepsi ağır tip Hemofili A idi. Profilaksi tedavi alanlardan 1’i tekrarlayan 
genital, ciddi gastrointestinal kanaması olduğu için 2 yaşaltında profilaksi 
tedavisi başlanmıştır. Hastalar inhibitör negatiftir. 5’inde hedef eklem (4’ü 
diz, biri dirsek eklemi) vardı. İliopsoas kanaması, ağır tonsil kanaması, ağır 
gastrointestinal kanama olmuştur. Suriye’de tanı almış ancak hiç profilaksi 
tedavisi almadıkları ve Ülkelerinde kanamalarda da ancak 1-2 faktör veri-
lebildiği öğrenildi. Geç tanı aldıkları ve kanama odakları hemartroz olduğu 
öğrenilmiştir. Tip 3 Von willebrand hastalığı tanısı alan 3 yaş 8 aylık hasta 
ilk kez posttravmatik subdural hematom ile başvurmuş, opere edilmiş-
tir. Faktör VIII %0,9, von Willebrand antijen %10 idi. Sekelsiz iyileşmiştir. 
Takibinde gastrointestinal kanama geçirmiş profilaksiye alınmıştır. Suriye‘ye 
döndüğü için takipten çıkmıştır. Faktör XIII eksikliği 3 hasta, 6 günlük kız 
bebek, Faktör XIII seviyesi %3. 1 yaş 8 aylık erkek hasta %4’ün altında, 7 
yaşında %2 idi. Kanamaları masif göbek kanaması, burun kanamaları, ili-
opsoas ve intrakranial kanama idi. İntrakranial kanamadan 3. hasta exitus 
olmuştur. Hepsi anne-baba akrabadır. Genetik danışmanlıkları verilmiştir. 
5 Erişkin hastaların 3’ü ağır hemofili, 1’i orta, 1’i hafif hemofili olup, tanıları 
Suriye’de konmuş, düzenli tedavi almadıkları için hedef eklemleri mevcut. 
Yaş ortalaması 34.4 yıl (20-55 yaş). İnhibitörler negatif. Bir hastanın iliopsoas 
kanama öyküsü var. Bir hastaya diz protezi takıldı. 4 hasta profilaksi tedavisi 
altında. Hafif hemofili olan kanadıkça tedavi edilmektedir.

Sonuç: Misafir hemofili hastalarının geç tanı aldıkları, ağır kanamalarla baş-
vurdukları görülmektedir. Ülkelerinde düzenli ilaç bulamadıkları,düzenli 
kontrol ve tedavinin yapılamadığı öğrenilmiştir. Tercüman ile hastalıklarını 
anlatıp tedavi yapmaktayız. Bu nedenle ilaçları eksik kullandıkları olmak-
tadır. Hastalar, sevk zinciri ve ellerinde Suriye’de yapılmış tetkiklerin ve 
hastalık ile ilgili detaylı bilgi içeren epikriz olmaması nedeni ile hematolo-
ğa ulaşana kadar birçok hastaneye müracaat etmek zorunda olup, tanı ve 
tedavide zaman kaybı yaşanmaktadır. Türkiye’de misafir Suriye’li hemofili 
hastalarının tanı ve her türlü tedavileri (kanama ve profilaksi için faktör 
tedavisi) ülkemizde karşılanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suriye’li misafirler, Hemofili

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-080 Referans Numarası: 105

CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ TANI ALAN NADİR FAKTÖR 
EKSİKLİKLERİ
Zafer Şalcıoğlu1, Gönül Aydoğan1, Ferhan Akıcı1, Cengiz Bayram1, Gül Nihal Özdemir1, 
Tuğba Nur Güçer1, Zafer Başlar2

1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği 
2İstanbul Universitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği

Nadir faktör eksiklikleri (NFE) fibrinojen, FII, FV, FV+VIII, FVII, FX, FXI, FXIII 
ve K vitaminine bağlı faktörlerin kalıtsal eksikliklerini tanımlar. Kalıtsal 
faktör eksikliklerinin %3-5’ini oluşturur ve ülkemiz gibi akraba evliliklerinin 
görüldüğü ülkelerde sıklık artar. Kimi eksikliklerde belirti gözlenmezken, 

yaşamı tehdit eden kanamalar da ortaya çıkabilir. Asemptomatik olgular 
aile öyküsü yanında travma, menstrüasyon, sünnet ya da cerrahi girişim 
sırasında tanınabilir. Çalışmamızda cerrahi girişim öncesi tanı alan asemp-
tomatik NFE olgularımızı değerlendirmekteyiz.

1990 ile 2018 yılları arasında merkezimizde 255 NFE olgusu izlenmiş ve 
tedavi edilmişti. Hastalara ilişkin bilgiler hasta dosyalarından ve bilgi işlem 
kayıtlarından elde edildi.Yüz seksen beş Faktör VII eksikliği ilk sırada yer 
almaktaydı(%72.5). Faktör X eksikliği 22(%8.6), faktör XI eksikliği 20(%7.8), 
fibrinojen eksikliği 14 (%5.5), faktör V eksikliği 6(%2.4), faktör V+VIII eksik-
liği 4(%1.6), faktör XIII eksikliği 2(%0.8), faktör II eksikliği 2(%0.8) bunu 
izlemekteydi. Hastaların 134’ü semptomatik(%52.5), 121’i asemptomatik 
idi(%47.5). Asemptomatik hastaların 65’i cerrahi girişim öncesi yapılan 
tetkikler(%53.7), 51’i aile öyküsü(%42.2) ve 5’i cerrahi girişim sırasında 
kanama(%4.1) nedeni ile tanınmıştı. Cerrahi girişim öncesi yapılan tet-
kiklerle tanı alan hastaların 55’i erkek(%84.6), 10’u kızdı(%15.4) ve yaşları 
iki hafta ile 24 yıl arasında değişiyordu(13±5.27 yıl).Aile öykülerinde akra-
balık oranı %49.4 olarak bulundu. Faktör aktiviteleri dört hastada %5’in 
altında,17 hastada %5-30 ve 44 hastada %30-50 arasında saptandı. Elli 
altı hasta FVII(%86.2), 6 hasta FXI(%9.2) ve 3 hasta FX(%4.6) eksikliği idi. 
Olgulara uygulanan cerrahi girişimler 16 adenoidektomi, 10 tonsillektomi, 
8 hernioplasti, 7 sünnet, 3 inmemiş testis, 2 hipospadias, 2 diş çekimi ve 
17’si diğer girişimler olarak belirlendi.

Hemofili hastalarına göre NFE olgularının tanı ve tedavileri güçlükler 
gösterir. Klinik belirti vermeyen hastalar yanında MSS kanaması gibi ciddi 
kanamalarla gelen hastalar vardır. Akraba evliliklerinin sık yapıldığı ülke-
mizde NFE olgularına literatürde belirtilen sıklıktan daha çok rastlanmak-
tadır. Bu nedenle hastaların cerrahi girişim öncesi hemostaz testlerinin 
dikkatli incelenmesi önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nadir faktör eksiklikleri cerrahi girişim öncesi tanı

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-081 Referans Numarası: 503

ALLOGENEİK NAKİL SONRASI GELİŞEN NEFROTİK 
SENDROMDA EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ İLE 
BAŞARILI SONUÇ
Tuğrul Elverdi, Şeniz Öngören, Ayşe Salihoğlu, Deniz Özmen, Dilek Keskin,  
Ahmet Emre Eşkazan, Zafer Başlar, Yıldız Aydın, Muhlis Cem Ar, Teoman Soysal

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Giriş: Posttransplant nefropati (PN) sık ve bir çok sebebe bağlı iken nefrotik 
sendrom (NS) görece nadir bir komplikasyondur. Glomerülopati %1-6 ara-
sında bildirilmektedir. PN 2/3 (%64) membranöz nefropati (MN) ve 1/4 (%19) 
minimal değişiklik hastalığı olarak bildirilmiştir. Posttransplant NS sıklıkla 
immunsupresif tedavi (IST) bitimini takiben ortaya çıkması ve kronik GvHH 
nın diğer tezahürü ile beraber bulunması sebebiyle GvHH a bağlı bir patoloji 
kabul edilmektedir. Steroide yanıt vermeyen veya kesildiğinde tekrar eden 
vakalarda 2. Basamak tedavi konusunda görüş birliği yoktur.

Vaka: 1973 doğumlu erkek hasta 2004’te kronik faz kronik miyeloid 
lösemi tanısı konuldu. İmatinibe yanıtsızlık sebebiyle Aralık 2005’te HLA 
tam uyumlu erkek kardeşten miyeloablatif busulfan siklofosfamid rejimi 
sonrası allogeneik periferik kök hücre nakli yapıldı. Mart 2006’da evre 
IV akut karaciğer, gastrointestinal ve deri GvHH gelişti. Steroid ile GvHH 
kontrol altına alındı fakat intrakraniyal toksoplazmoz ve epilepsi gelişti. 
Evre I hafif kronik karaciğer GvHH ve siklosporin ile takip edilirken Ağustos 
2007’de yaygın ödem, hipoalbuminemi (Alb: 1.4 g/dl) ve 14 g/gün prote-
inüri gelişmesi üzerine yapılan böbrek biyopsisi ile membranöz nefropati 
tanısı kondu. Otoantikorlar negatifti. LDH, bilirubinler, haptoglobin,C3-C4 
normaldi. Tam kimerik ve bcr-abl negatifti. Karaciğer dışında GvHH bul-
gusu yoktu. 1 mg/kg/gün prednisolon başlandı, siklosporin devam edildi, 
proteinüri 6.ayda 300 mg/güne geriledi. Aralık 2009’da masif proteinüri 
tekrarladı (9 g/gün) 0.5 mg/kg/gün prednisolon ve siklosporin ile 6 ayda 
996 mg/güne düştü. Aralık 2015te siklosporin altında 8.8 g/gün proteinüri 
tekrar etti, kreatinin 2.5-3mg/dl idi. Otitlere bağlı bilateral işitme kaybı 
ve akciğerlerde bronşiolitis obliterans organize pnömoni gelişmişti. IST 
e bağlı enfeksiyöz sorunlardan kaçınmak ve posttransplant GvHH kom-
ponenti olduğu düşünülen nefropati için eksrakorporeal fotoferez (ECP) 
başlandı. 15 günde bir 2 seans ile 6 ay sonunda proteinüri 1.1 gr/güne 
geriledi. Ayda bir 2 günlük tedaviye geçilerek 6 ay daha devam edildi. 
Proteinüri Temmuz 2017’de tedavi bitiminde 881 ve Nisan 2018’de 207 
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mg/gün idi, kreatinin değerleri 2.5-3 mg/dl arasında seyretmeye devam 
etti. Düşük doz siklosporin ve BOOP için aralıklı düşük doz prednisolon ile 
devam etmektedir.

Sonuç: ECP, son 10 yıl içerisinde altta yatan malin hastalık nüksünü 
arttırmaması, graftı baskılamaması, enfeksiyon riskinin az olması ve yük-
sek etkinliği sebebiyle GvHH da önde gelen tedavi seçeneği olmuştur. 
Hastamız posttransplant komplikasyon olarak gelişen membranöz nef-
roptide ECP kullanımını bildirilen ilk olgudur ve elde edilen başarılı sonuç 
benzer olgular için yol gösterici olacaktır. ECP, immun tolerans bozukluğu 
sebebiyle oluşan tüm hastalıklarda başarılı olma ihtimali olan bir tedavi 
şeklidir; deneyim arttıkça ECP’nin zamanlaması, sıklığı ve süresi konusun-
da en doğru uygulama belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Allogenenik kök hücre nakli, ekstrakorporeal fotoferez, memb-
ranöz nefropati

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-082 Referans Numarası: 341

İKİ POLİSİTEMİA VERA HASTASINDA HEREDİTER 
HEMOKROMATOZİS TANISINA NASIL ULAŞTIK?
Hatice Demet Kiper Ünal1, Ragıp Fatih Kural2, Şerife Solmaz1, Kaan Savaşoğlu3,  
Kadriye Bahriye Payzın1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik

Giriş: Herediter Hemokromatozis (HH) kalıtsal bir demir metabolizma 
bozukluğu olup; karaciğer, kalp, pankreas ve diğer endokrin organlarda 
aşırı demir birikimi ile karakterizedir. Sıklıkla HFE genindeki mutasyonlarla 
birlikte olsa da HJV, TFR-2 ve ferroportin ilişkili mutasyonlardan da kay-
naklanabilir. JAK2 V617F (+) Polisitemia Vera (PV), edinilmiş primer eritro-
sitozun en sık nedeni olup, HH’li hastalarda çok nadir olarak bildirilmiştir.

Olgu 1: N.G, 67 yaş, erkek, bilinen hipertansiyon, insülin bağımlı DM ve 
SVO öyküsü mevcut olup, 2007’de dış merkezde PV tanısı konulmuş. JAK2 
V617F (+) olgunun flebotomiler sonrasında tarafımızda bakılan EPO:7,8 
mIU/ml, ferritin:34 ng/dl, transferrin sat: %49 idi. Kemik iliği aspirasyon 
biyopsisinde hiperselüler Kİ, eritroid ve megakaryositik hiperplazi saptan-
dı. Hidroksiüre 500 mg 2x1 tedavisi ile hedeflenen aralıkta Hb/Hct düzey-
leri sağlanmasına rağmen yoğun kaşıntı şikayetinin olması nedeniyle sık 
flebotomilerle izlendi. Flebotomi sonrası kaşıntısında belirgin rahatlama 
mevcuttu. Antiagregan olarak klopidogrel kullanmaktaydı. Takip süresince 
kan şeker regülasyonunda zorluklar ve insülin dozlarında artış gereksini-
mi gözlendi. Haziran 2018’de ciltte yaygın hiperpigmentasyon geliştiği 
izlendi. Kontrolsüz diabet, hiperpigmentasyon ve sık flebotomiye rağmen 
PV’de beklenenden daha yüksek ferritin düzeyine sahip olması nedeniyle 
hemokromatozis açısından tetkik edilen hastada HFE geni H63D mutas-
yonu heterozigot pozitif saptandı. Hasta halen HU 2X1 ve flebotomilerle 
sorunsuz olarak izlenmektedir.

Olgu 2: E.H, 57 yaş, erkek, bilinen hipertansiyon ve Tip 2 DM tanıları olan 
hastaya 2015’te PV tanısı konuldu. JAK2 V617F(+) olup tanıda EPO:3,7 
mIU/ml, ferritin:1403 ng/ml, transferrin sat:%63 idi. Kemik iliği aspirasyon 
biyopsisinde hiperselüler Kİ ve eritroid hiperplazi saptandı. 60 yaş altı ve 
tromboz öyküsü olmayan düşük riskli bir hasta olduğundan ASA 100 mg/
gün ve flebotomi ile izleme alındı. İlk olguya benzer şekilde, uygun Hb/Hct 
aralığına rağmen ısrarlı kaşıntı yakınması mevcuttu. Hiperferritineminin 
PV’da beklenen bir bulgu olmaması ve inflamasyon gibi açıklayıcı bir klinik 
neden bulunmamasına rağmen başlangıçta sebat etmesi, hastanın DM 
tanısının da olması ile HH araştırıldı. HFE gen analizinde genotipi Wild/
Mutant tip olup H63D mutasyonu heterozigot pozitif saptandı. Sık fle-
botomi ihtiyacı nedeniyle HU tedavisi açısından değerlendirilmekte olan 
hastanın izlemi devam etmektedir.

Tartışma: HH ve PV birlikteliği literatürde nadir olarak rapor edilmiş olup, 
klinik önemi net olarak bilinmemektedir. PV’da açıklanamayan yüksek ferri-
tin düzeyleri varlığında klinik bulguları belirsiz olsa da HH taraması yapılması 
uygun bir yaklaşım olarak önerilebilir. Myeloproliferatif hastalık gelişimi için 
HFE genotiplerinin rolü bilinmemektedir. HFE mutasyonları pozitif saptanan 
PV hastalarının eritrositoz ve demir düzeylerindeki farklılıklar ve prognostik 
özelliklerinin aydınlatılması için klinik veri birikimine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: polisitemia vera, herediter hemokromatozis, JAK2 V617F, HFE 
mutasyonu

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-083 Referans Numarası: 454

ERİTEMA NODOZUMLA BAŞVURAN AKUT MYELOİD 
LÖSEMİLİ BİR ÇOCUK OLGU
Mustafa Büyükavcı, Demet Ünlü, Mehmet Fatih Orhan

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Eritema nodozum (EN) genellikle alt ekstremite ön yüzünde yerleşen, ani 
başlayan, ağrılı, hassas, kırmızı-sıcak, 1-10 cm çapında ve eritemli subku-
tan nodüller şeklinde enflamatuvar bir reaksiyondur. Genellikle altta yatan 
hastalıklara ikincildir. Septal pannikülitin bir tipi olan eritema nodozum, 
akut myeloid löseminin (AML) oldukça nadir bir nonspesifik kutanöz görü-
nümü olabilir. Bunun mekanizması bilinmemektedir. Biz burada başvuru 
nedeni eritema nodozum olan ve akut myeloid lösemi tanısı alan bir çocuk 
olguyu sunduk.

Onbeş gündür bacaklarında döküntü ve bir gün önce başlayan ateş ve 
boğaz ağrısı şikâyeti ile başvuran 13 yaşındaki erkek hastanın anamnezin-
de sarkoidoz, diabetes mellitus, inflamatuar barsak hastalığı ya da roma-
toid artrit gibi kronik bir hastalık ve yakın zamanda ilaç kullanım hikayesi 
yoktu. Fizik muayenede, bilateral alt ekstremitede 1-7 cm arasında deği-
şen hassas, eritemli, ciltten kabarık ve endüre lezyonlar dışında bulgu sap-
tanmadı (Şekil-1). Başvuru sırasında yapılan laboratuvar değerlendirmede 
WBC: 12,7 × 109/L, hemoglobin: 103 g/L, trombosit: 60 × 109/L, eritrosit 
sedimentasyon hızı 70 mm/saat, LDH: 2211 IU/L ve ürik asit: 6,4 mg/dL 
olarak rapor edildi. Periferik yayma incelemesinde %52 yoğun granül içe-
rikli ve bazıları nükleol içeren mononükleer hücreler (myeloblast?), %28 
lenfosit, %2 normoblast, %12 nötrofil, %2 eozinofil, %2 çomak görüldü. 
Akut lösemi ön tanısı ile yapılan kemik iliği aspirasyon incelemesinde %59 
myeloblast, %10 lenfosit, %3 monosit, %5 nötrofil, %2 atipik hücre, %10 
metamyelosit, %6 normoblast, %6 çomak, %3 promyelosit, %1 eozinofil, 
ve bazı hücrelerde auer rod görüldü. Kemik iliği örneğinden gönderilen 
flow sitometride yüksek CD45, CD64, CD33, Cd117, MPO ve CD11b eks-
presyonları ile de AML teşhisi kondu. Genetik incelemede t(8;21) pozitif; 
t(15;17), inv16, FLT3-ITD, t(4;11) ve t(9;22) negatifti. Kromozom analizinde 
monozomi yoktu. AML BFM 2012 protokolüne göre tedavi başlandı. 
Tedavi sonrası izlemde bacaklardaki lezyonların kaybolduğu gözlendi. 
Hasta halen remisyonda izlenmektedir.

Yüzde 55’inin idiopatik olduğu düşünülen EN’un diğer etyolojileri arasında 
enfeksiyonlar, ilaçlar, sarkoidoz ve inflamatuar barsak hastalığı gibi siste-
mik hastalıklar ve maligniteler bulunmaktadır. Eritema Nodosum, AML’de 
görüldüğü gibi, tedavide kullanılan All-Trans Retinoik asit tedavisinden 
kaynaklanan yan etki de olabilir. Sonuç olarak, akut myeloid lösemi gibi 
malignitelerin EN ile başvurabileceği unutulmamalıdır. Başka fizik mua-
yene bulgusu olmasa bile laboratuvar bulgularının ve periferik yaymanın 
dikkatli değerlendirilmesi erken tanı açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eritema Nodozum, Akut Myeloid Lösemi, Çocuk

Şekil 1. Alt ekstremitede bilateral eritematöz nodüller
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-084 Referans Numarası: 253

HODGKİN LENFOMADA TANI ANINDAKİ MUTLAK 
LENFOSİT/MONOSİT ORANI İLE İNTERİM PET/CT 
SONUÇLARININ PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
Selin Merih Urlu, Funda Ceran, Mürüvvet Seda Aydın, Mehmet Ali Uçar,  
Duygu Nurdan Avcı, Emine Eylem Genç, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Hodgkin lenfomada tanı anında mutlak lenfosit/monosit oranının (LMR) 
azalması kötü prognostik markır olarak rapor edilmiştir. PET/CT hodgkin 
lenfoma tedavisinde önemli rol oynamakta olup interim PET/CT gelenek-
sel IPS skorlama sistemi ile karşılaştırıldığında daha yüksek prognostik 
değere sahiptir. Son derece olumlu ve olumsuz prognozları olan hodgkin 
lenfoma tedavisinin bireyselliştirilmesi, daha yüksek kür oranlarının elde 
edilmesi, hastanın daha az veya daha fazla tedavi almasından kaçınılması 
için hastaların prognostik riskleri tanı anında iyi tanımlanmalıdır. Bu 
nedenle prognoz açısından bize klasik IPS skorlama sisteminden daha iyi 
bilgi verebilecek biyomarkırlar gerekmektedir. Biz de kliniğimizde takip 
ettiğimiz Hodgkin lenfoma tanılı hastaların tanı anında periferik kandaki 
mutlak LMR ile interim PET/CT sonuçlarının toplam sağkalım ve relaps 
üzerine etkisini inceledik.

Ankara Numune eğitim araştırma hastanesi hematoloji bölümünde takip-
li toplam 44 Hodgkin lenfomalı hastanın dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Ortalama yaş 39 olup (17-69 yaş), 11’i kadın 33’ü erkekti. Ann 
Arbor evreleme sistemine göre 19 hasta evre 4, 13 hasta evre 3, 11 hasta 
evre 2 ve 1 hasta evre 1 idi. Ortalama takip süreleri 45 ay olan hastaların 
12’si relaps olurken 1 hasta refrakter hastalık olarak saptandı. Hastaların 
interim pet-ctleri 2-4 kür sonra çekilmiş olup, 13 hastanın interim pet-ctsi 
pozitif saptandı. İnterim pet-ctsi pozitif olan 13 hastanın 6 sı relaps, 1 hasta 
refrakter hastalık olarak saptandı. İnterim pet-ctsi pozitif olan hastaların 
relaps oranları interim pet-ctsi negatif olan hasta grubuna göre daha 
yüksek saptandı. Mutlak lenfosit/monosit oranının cut-off değeri 1.1 ola-
rak kabul edildi. Tanı anında LMR <1.1 olan grubun ≥1.1 olan gruba göre 
relaps oranı daha yüksek olup, ortalama sağkalımı daha düşük saptandı.

Klasik Hodgkin lenfomada patolojik biyomarkır olan tümörü infiltre eden 
lenfositler ve tümör ilişkili makrofajlar klinik sonuçlarla ilişkilidir. Dokuda 
tümör ilişkili makrofaj oranının artması kötü sağkalım ile ilişkilidir. Bu 
makrofajlar periferdeki monositlerden kaynaklanmakta ve tümörden 
kaynaklı solubl kemotaktik faktörler ile lenf nodlarına göç etmektedir. 
Mutlak monosit sayısı tümörün mikroçevresi hakkında bilgi verirken, 
mutlak lenfosit sayısı da hastanın immünitesi ile ilişkili olabilir. Tanı anında 
kombine mutlak lenfosit ve monosit sayımı bu durumu temsil edecek 
biomarkırlar olabilir. Çeşitli çalışmalarda interim pet-ct sonuçlarının klasik 
klinik prognostik markırlara göre daha yüksek prognostik değeri olduğu 
gösterilmiştir. Bizim yaptığımız çalışmada da interim PET/CT pozitif olup, 
tanı anındaki mutlak LMR <1.1 olan grubun hem relaps açısından hem de 
sağkalım açısından interim pet-ctsi negatif olup LMR>1.1 olan gruba göre 
daha kötü saptandı. Bu nedenle kolay uygulanabilir LMR ile interim PET/
CT sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi hastanın prognozu hakkında 
daha fazla bilgi verebilir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, mutlak lenfosit/monosit oranı, İnterim Pet/ct

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-085 Referans Numarası: 484

ENDER BİR OLGU: KLL/SLL OLGUSUNDA HODGKİN 
LENFOMA GELİŞİMİ (RİCHTER TRANSFORMASYONU)
Ünal Ataş1, Ozan Salim1, Bahar Akkaya2, Levent Ündar1

1Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı

Kronik lenfosittik lösemi (KLL) ve foliküler lenfoma gibi düşük grade B 
hücreli lösemi/lenfomalarda daha iyi klinik durum ve uzun yaşam bek-
lentisi varken, histolojik değişiklik olmasıyla meydana gelen yüksek grade 
B hücreli lenfomalarda daha agresif, kötü klinik gidişat ve kısa yaşam 
beklentisi oluşmaktadır. Farklı klinik sonuçlar ortaya çıkartabilen KLL’de 
ise Richter transfomasyonu (RT) olarak adlandırılan bu histolojik değişim 
%2-10 civarındadır. RT, histolojik, immünfenotipik ve genetik gibi birçok 

farklı özellikten dolayı, klinik ve patolojik olarak çok farklı karakterlere 
sahip olabilmektedir ve yaklaşık olarak %80 oranında diffüz büyük B hüc-
reli lenfomaya (DBBHL), çok daha az oranda ise hodgkin lenfomaya (HL) 
olmaktadır. Biz de aşağıda tedavisinden yaklaşık 10 yıl sonra nadir olarak 
görülen HL’ya RT geliştiren KLL hastamızı sunmak istedik.

Ağustos 2008’de yaygın vücut ağrısı ile başvurduğu klinikte lökositoz/
lenfositoz saptanan 61 yaşında erkek hastaya anlamlı kilo kaybı, lenfade-
nopatileri ve splenomegalisi ile birlikte, başka nedenlerle açıklanamayan 
anemisi olması nedeniyle Evre 3 (Modifiye Rai Evrelemesi) KLL tanısı 
konuldu. Hastaya Fludarabin-Siklofosfamid (FC) kemoterapi rejimi verildi. 
Tedaviden 4 yıl sonra KLL’si tekrarlayan hastanın yeniden tedavi endikas-
yonu olmaması nedeni ile ilaçsız düzenli takibi yapıldı. Şubat 2018’de sol 
inguinal ve femoral bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaya yapılan 
ileri incelemede, sol obturator-asetabuler alanda kitle saptandı. Çekilen 
F-18 FDG Pet-BT’de sol asetabulum, sakrum ve bilateral iliak kemiklerde 
litik metastatik lezyonlar ile bilateral parailiak, mediastinal patolojik 
lenf nodları saptandı. Sol obturator bölgeden ve kemik iliğinden alınan 
örnekler CD30 +/CD15 + HL infiltrasyonu ile uyumlu görüldü. Yapılan sito-
genetik ve FİSH analizinde patolojik bulguya rastlanmayan ve evre 1E HL 
tanısı konulan RT gelişmiş hastaya doksorubisin, vinblastin ve dakarbazin 
(AVD) kemoterapi protokolü başlandı. 2 kür kemoterapi sonrası yapılan 
F-18 FDG Pet-BT’de Lugano revize yanıt kriterlerine göre tama yakın yanıt 
olması üzerine kemoterapinin 6 küre tamamlanması planlandı. Hastanın 
KLL/SLL ve HL tanısı aldığı dokulardan temin edilen örneklerden klonalite 
analizi ise henüz devam etmektedir.

DBBHL’ya değişim KLL tanısından yaklaşık 2 yıl sonra, genellikle tedavi 
almamış hastalarda nispeten erken bir komplikasyon olarak görülebilmek-
tedir. HL’ya değişim ise, ortalama olarak KLL tanısından 6 yıl sonra, daha 
önce tedavi verilmiş hastalarda gelişebilmektedir. RT sonrası tedavide, 
kemoimmünoterapiler ile tatmin edici olmayan veya kısa yanıt süreleri; 
yaş, kötü performans durumu, vericiden yoksunluk ve indüksiyon teda-
vilerine refrakterlikten kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle transplantas-
yona devam edebilecek vaka sayısının azlığı ve RT gelişiminde hücresel 
programların daha iyi anlaşılmaya başlanması gibi durumlar, RT’de hedefe 
yönelik yeni ajanların geliştirilmesi için yapılan çalışmalara güçlü nedenler 
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Richter Transfomasyonu, Kronik Lenfosittik Lösemi, Hodgkin 
lenfoma

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-086 Referans Numarası: 493

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNİN UMUT 
IŞIĞI OLDUĞU, NADİR HASTALIKLARDAN 
ADRENOLÖKODİSTROFİ OLGUSU
Ünal Ataş1, Ozan Salim1, Erdoğan Soyuçen2, Hasan Ali Altunbaş3, Hilmi Uysal4,  
Levent Ündar1

1Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
3Akdeniz Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
4Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Peroksizomal membrana bağlı adrenolökodistrofi proteininin disfonksiyo-
nundan kaynaklanan ve özellikle doymuş çok uzun zincirli yağlı asitlerin 
dokularda birikimine neden olan adrenolökodistrofi (ALD), yaklaşık 21000 
erkekte 1 görülen X’e bağlı bir nörodejeneratif hastalıktır. ALD hastaları-
nın yaklaşık%80’i nörolojik tutulum geliştirir. Adrenomyelonöropatinin 
başlangıcı tipik olarak üçüncü on yıldadır ve yavaş ilerleyen paraparezi ile 
karakterizedir. Ancak ALD’nin en şiddetli klinik yansıması, serebral varyant 
(cALD)’dir. cALD çocukluk çağında ortalama 7 yaşlarında, serebral beyaz 
cevherde demiyelinizasyona neden olur. Hızlı ve derin nörolojik hasarın 
ardından yaklaşık 3-5 yılda ölüm meydana gelir. Enzim veya protein 
defektlerinden kaynaklanan bu tarz nadir kalıtsal metabolik bozuklukların 
transplantasyon aracılığıyla düzeltilebilmesi, ALD hastaları için umut verici 
olmuştur. Erişkin çağına kadar ulaşmış bir olguya multidisipliner konsey 
kararı ve endikasyon dışı onay ile yaptığımız hematopoetik kök hücre nakli 
deneyimimizi paylaşmak istedik.

32 yaşında ALD nedeniyle takipli erkek hastaya, nörolojik yakınmalarda ve 
bulgularda progresyon olması üzerine yurt içi HLA tam uyumlu donörden, 
busulfan (3,2 mg/kg/gün, -8 ile -6 arasında 3 gün), fludarabin (30 mg/m2/
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gün, -6 ile-3 arasında 3 gün), ATG (2,5 mg/kg/ gün, -5 ile -2 arasında 4 
gün) ve siklofosfamid (60 mg/kg/gün -3 ve -2. günde mesna ile birlikte 2 
gün)’den oluşan myeloablatif rejim uygulandıktan sonra, 6x106 CD34+/
kg kök hücre nakledildi. Metotreksat, siklosporin ve mikofenolat mofetil 
ile profilaktik immünsüpresif tedavi uygulandı. Febril nötropeni dışında 
komplikasyon gözlenmeyen hastada 10. günde nötrofil engrafmanı, 12. 
günde trombosit engrafmanı gerçekleşti. Hasta, nakil sonrası 2. ayda nöro-
lojik bulguları stabil olarak komplikasyonsuz izlenmektedir.

Hematopoetik kök hücre nakli, ciddi talasemi sendromları, ağır orak hücre 
hastalığı, Hurler sendromu ve adrenolökodistrofinin serebral formu dahil 
olmak üzere malign olmayan birçok hastalık için terapötik olarak kullanı-
labilmektedir. Serebral adrenolökodistrofi, sadece allojenik hematopoietik 
hücre transplantasyonunun uzun süreli hastalık stabilizasyonu ve sağka-
lımı arttırdığı gösterilen, yıkıcı bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu konudaki 
en büyük kohortlardan biri olan, Weston P. Miller ve arkadaşlarının 2000 ile 
2009 tarihleri arasında Minnesota Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmada, 5 
yıllık sağkalım %76 bulunmuştur. Hastalar serebral tutulumun (Loes skoru) 
radyografik şiddetine göre de değerlendirilmiş ve serebral dejenerasyonu 
fazla bulunan hastalarda az bulunanlara göre sağkalımın daha kısa (%86-
%70) olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adrenolökodistrofi, Hematopoetik Kök Hücre Nakli

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-087 Referans Numarası: 208

BEKLENMEDİK BİR YAN ETKİ: OTOLOG KEMİK İLİĞİ 
TRANSPLANTASYONU SONRASI GELİŞEN AKUT 
TRANSVERSE MYELİT
Pınar Cömert, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Osman Şahin, Çiğdem Pala Öztürk, 
Senem Maral, Gürsel Güneş, Hacer Berna Afacan Öztürk, Buğra Sağlam

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Özellikle allojenik olmak üzere kemik iliği transplantasyonu sonrası 
nadiren nörolojik komplikasyonlar görülebilmektedir. Transverse myelit 
(TM); medulla spinalisteki traktusların inflamasyonuna sekonder motor, 
duysal ve otonomik sinirlerin fonksiyon bozukluğu ile karakterize bir 
tablodur. Bizim bilgilerimize göre; literatürde allojenik kemik iliği nakli 
(AKİT) sonrası TM gelişebildiğini gösteren 3 vaka bildirilmiştir. Ancak 
otolog kemik iliği transplantasyonu (OKİT) sonrası gelişen TM vakası 
bugüne kadar bildirilmemiştir. Bizim olgumuz OKİT sonrası gelişen akut 
TM vakasıdır.

Olgu: 49 yaşında erkek hasta dış merkezde evre 3 diffüz büyük B hücreli 
lenfoma tanısı alarak önce 8 kür RCHOP sonrasında 3 kür RDHAP kurtarma 
kemoterapisi almış. RDHAP sonrası tam yanıt elde edilen hasta, merkezi-
mize OKİT için sevk edildi. Nakil hazırlıkları yapılırken hastada sol optik 
sinir tutulumu saptanması üzerine 3 kür RİDARAM kemoterapisi verildi. 
Kemoterapi sonrasında rituksimab,karmustin ve tiotepa’dan oluşan hazır-
lama rejimi sonrası OKİT yapıldı.

OKİT +20.günde bilateral alt ekstemitede ayaklardan dizlere ulaşan 
uyuşukluk, seviye veren his kaybı ve idrar yaparken zorlanma şikayetleri 
başladı. EMG ve üriner sistem USG’de patoloji izlenmedi. İzlemde hastanın 
his kaybı T4 seviyesine kadar yükseldi ve yürüme güçlüğü gelişti. Nörolojik 
muayenesinde bilateral alt ekstremitede hipoestezi ve derin tendon 
reflekslerinde (DTR) azalma, alt ekstremitelerde motor kas gücü kaybı 
saptandı. Çekilen kranial MR’da akut patoloji saptanmadı. Servikal ve tora-
kal MR’da C5-C6 ve T2-T5 arası spinal kord anterior kesiminde milimetrik 
hiperintensite saptandı.Beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinde atipik hücre 
infiltrasyonu görülmedi. BOS hücre sayımı, ACE düzeyi, mikobakteri kültü-
rü, oligoklonal bant normal olarak saptandı. BOS protein düzeyi yüksek, 
LDH ve glukoz düzeyi normal olarak saptandı. Viral ve otoimmun testlerde 
anormal bulgu saptanmadı.

Tüm bu bulgular ile hastaya TM tanısı konuldu. Hastaya acilen 5 gün pulse 
steroid (1 gr/gün) tedavisi verildi. Pulse steroid tedavisi sonrası değerlen-
dirilen hastanın bulgularında değişiklik olmaması üzerine 5 gün IVIG (0.4 
gr/kg/gün) tedavisi verildi. IVIG tedavisine de yanıt vermeyen hastaya 5 
seans plazmaferez uygulandı. Tedavi yanıtı alınamayan hastaya 1500 mg 
siklofosfamid verildi ve 80 mg/gün metilprednisolon başlandı ve 6 ay 
devam edilmesi planlandı. Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon programına 
alındı. Takiplerinde semptomlar gerileme eğiliminde seyretti, nörolojik 
muayenesinde belirgin düzelme saptandı, Şu an OKİT +9.ayında olan 
hasta, hematolojik olarak remisyonda olup takibine devam edilmektedir.

Tartışma: Kemik iliği transplantasyonu sonrası TM gelişimi nadirdir. Nakile bağlı 
ciddi immunsupresyon sebebi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Literatürde nadi-
ren de olsa AKİT sonrası gelişebileceği bildirilmiş olsa da OKİT sonrası da gelişebile-
ceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kemik iliği transplantasyonu, transvers miyelit

  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-088 Referans Numarası: 479

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİLİ HASTADA TROMBOSİT 
DEPLESYON İŞLEMİ: BİR OLGU SUNUMU
Sibel Kırtlar1, Güneş Yiğit1, Zeliha Aksoy1, Hatice Kuş1, Emine Atmaca Güğül1,  
Turgay Ulaş2, Ozan Salim2, Osman Alphan Küpesiz3

1Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Esansiyel trombositemi klinikte sık rastlanmayan miyeloprolifera-
tif bir hastalıktır. Tanı genellikle asemptomatik dönemde yapılan rutin 
hemogram tetkikleri sırasında konulsa da iskemik veya hemorajik komp-
likasyonlar oldukça sık görülmektedir. Bizlerde burada iki yıl önce sereb-
rovasküler olay (SVO) geçiren, klinik yatışı esnasında esansiyel trombosite-
miye bağlı bulguları olan ve sonrasında iki seans trombosit aferez işlemi 
sonrasında hastanın klinik durumundaki düzelmenin olduğu olguyu 
literatüre katkıda bulunacağını düşünerek sunmayı amaçladık.

Vaka sunum: Altmış dokuz yaşında erkek hasta öksürük şikayeti ile göğüs 
hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Yapılan tetkiklerde 1397x109/L pla-
telet değeri olduğu için merkezimize yönlendirilmiş. Hastanın 14 yıldır 
diabetes mellitus, 2 yıl önce geçirilmiş SVO ve 75 paket/yıl sigara içme 
öyküsü mevcut idi. Soy geçmişinde anne lösemi nedeniyle exitus, küçük 
kardeşte intrakranial kitle tanısı var imiş. Hastanemizde yapılan tetkikle-
rinde platelet değeri 2721x109/L olarak saptandı. von Willebrand antijeni 
ve von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin kofaktör aktivitesi) normal 
değerlerde bulundu. Periferik kan Jak2 p.V617F mutasyonu %28 oranında 
pozitif olarak saptanan hastanın, klinik değerlendirmesinde şiddetli baş 
ağrısı, ajitasyon ve periferik dolaşım yetersizliği görüldü. Hastanın mev-
cut kliniği ve yüksek trombosit değeri nedeniyle hidroksiüre tedavisi ile 
beraber trombosit deplesyonu işlemi yapılmasına karar verildi. Hastaya 
geçici jugulerkatater takılarak 2 gün ardışık trombosit deplesyonu işle-
mi yapıldı. Birinci gün yapılan işlemde hastanın 3936 ml kanı işlenerek 
platelet değeri 2721x109/L’den 1469x109/L’ye düşürüldü. Fakat hastanın 
hemoglobin değeri 7,9 g/dL’den 6,7 g/dL’ye düştüğü için işlem erken son-
landırıldı. Hastaya eritrosit replasmanı yapıldı. İkinci gün hasta 1391x109/L 
trombosit değeri ile işleme alındı 5554 ml. kanı işlenerek işlem sonrası 
trombosit değeri 874x109/L’ye düşürüldü. Hastanın şiddetli baş ağrısı, 
periferik dolaşım bozukluğu, ajitasyon şikayetleri geriledi. Periferik kan 
yayması bulguları, kemik iliği biyopsisi, sitogenetik ve moleküler tetkikler 
sonucuna göre esansiyel trombositemi tanısı konulan hastaya hidroksiüre, 
asetilsalisilik asit ve proton pompa inhibitörü tedavisi planlanarak polikli-
nik takibi önerisiyle taburcu edildi.

Tartışma: Trombositoz normal değerlerin üst sınırından (500x109/L) 
daha yüksek iki standart sapmadan daha fazla olan bir trombosit sayısı 
olarak tanımlanır. Merkezi sinir sisteminde gelişen trombotik enfarktlar 
sensorimotor kayıpların yanı sıra etkilenen bölgeye bağlı olarak kişilik, 
davranış, biliş ve duygu-durum bozukluklarına yol açabilir. Bizim vaka-
mızda da trombositozu ve merkezi sinir sitemi hastalık belirtileri olan 
hasta için 2 kez aferez işlemi uygulanmış olup, trombosit sayısının %46 ve 
%38 oranında azaltıldı aynı zamanda klinik olarak semptomatik düzelme 
gözlemlendi.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, trombosit deplesyonu
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  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-089 Referans Numarası: 336

CHLORELLA VULGARİS KULLANIMI SONRASI 
TROMBOSİTOPENİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
İrfan Yavaşoğlu, Atakan Turgutkaya, Ali Zahit Bolaman

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Alternatif tıpa ait son yıllarda çok sayıda gelişme olmaktadır. Etkileri 
çok konuşulurken yan etkilerini yeterince bilmek mümkün olmamaktadır.
Chlorella vulgaris, kendisine özgü çimen benzeri kokusu olan,tatlı suda 
yetişen tek hücreli bir alg türüdür. Besin takviyesi olarak kullanılmaktadır. C. 
Vulgaris kullanımının; hiperlipidemi ve hiperglisemiyi düzeltebileceği, ayrıca 
oksidatif stres, kanser ve kronik obstruktif akciğer hastalığına karşı koruyucu 
etkisi olduğunu gösteren klinik çalışmalar mevcuttur (1). Burada anti-aging 
amacı ile kullanım sonrası trombositopeni gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Hiçbir sağlık sorunu olmayan ve herhangi bir ek tedavi kullanma-
yan, 49 yaşında, mesleği tıp doktoru olan kadın olgu; anti-aging amaçlı 
C. Vulgaris 1000 mg/gün tablet formunu kullanmış. 20 gün sonra yapılan 
tam kan sayımında platelet sayısı 27000/mm3 idi, hemoglobin ve lökosit 
sayısı normaldi. Bir ay önce yapılan tam kan sayımı tamamen normal 
olduğu görülen olgunun periferik yaymasında trombosit sayısı hemogram 
ile uyumlu bulundu.İlaç kesildikten sonra hastanın platelet sayısı giderek 
yükseldi. İkinci haftada normal değerlere ulaştı.

Tartışma: Chlorella ile ilgili olarak FDA kuruluşuna bildirimi yapılan 39 yan 
etkiden 3’ü (%7,69) trombositopenidir. Bu bildirimlerde üç kişinin de erkek 
ve 60 yaş üzeri olduğu görüldü. Her üç olgu da orinitin ve imatinib kullan-
maktaydı (2). Bizim olgumuz kadındı ve herhangi bir sağlık sorunu yoktu.

Sonuç: İlaç faz basamakları izlenerek oluşturmayan alternatif ürünlerin 
yan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Trombositopeni varlığında bu 
tür ürünlerin kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. 
Kaynaklar

1. Panahi Y, Darvishi B, Jowzi N, Beiraghdar F, Sahebkar A. Chlorella vulgaris: A 
Multifunctional Dietary Supplement with Diverse Medicinal Properties. Curr 
Pharm Des. 2016;22(2):164-73.

2. https://www.ehealthme.com/ds/chlorella-vulgaris/thrombocytopenia/Anahtar 
Kelimeler: chlorella, trombositopeni

  Erişkin Akut Lösemiler
P-090 Referans Numarası: 404

AKUT PROMİYELOSİTER LÖSEMİ (APL) OLGUSUNDA 
REKOMBİNAN AKTİVE FAKTÖR 7 İLE YANIT ALINAN YAYGIN 
ALVEOLAR KANAMA (YAK)
Vedat Buğra Erol1, Kübra Karaipek1, Hüseyin Saffet Beköz1, Mustafa Düger2,  
Fatma Deniz Sargın1, Ömür Gökmen Sevindik1

1Medipol İstanbul Üniversitesi, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Hematoloji Bilim Dalı., İstanbul 
2Medipol İstanbul Üniversitesi, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı., 
İstanbul

Giriş: APL özellikle net diferansiasyon sağlanana dek ağır DİK tab-
losu ile komplike olabilmekte ve yine bu dönemde ideal ve optimal 
replasman tedavilerine rağmen ağır ve hayatı tehdit edici kanamalar 
gözlenebilmektedir.

Olgu: 20 yaşında kadın hasta dış merkezde saptanan pansitopeni ve 
eş zamanlı gözlenen yaygın ekimotik lezyonlar nedeni ile polikliniği-
mize yönlendirildi. Başvurusunda bakılan periferik kan yaymasında da 
ön planda myeloid kökenli yer yer auer rodların da izlendiği immatür 
hücrelerin gözlenmesi üzerine yatırılarak tetkik edildi. Yatışında bakılan 
DİK panelinde D Dimer düzeyi 10000 ng/ml’nin üzerinde ve fibrinojen 
düzeyi de 140 mg/dL ölçüldü, aPTT ve PT ise uzamıştı. Hastaya gerekli 
düzeyde taze donmuş plazma (TDP), fibrinojen ve trombosit süspansiyo-
nu replasmanı yapıldı. Nötropenik ateş sebebiyle piperasilin-tazobaktam 
tedavisi uygulandı. Flow sitometrisi ve kemik iliği aspirasyonu da APL’yi 
destekler nitelikte olduğundan hastaya 45 mg/m2/gün dozunda ATRA 
ve Idarubicin - ARA-C indüksiyon rejimi başlandı. ATRA tedavisinin 13. 
gününde batın içi sepsise ikincil ileusu gelişen hastanın orali stoplandı 
NG sonda ile takibe alındı ve antibiyoterapi kapsamı genişletildi. Bu 
süreçten hemen sonra solunum distresi ve desaturasyonu da gelişen 
hastanın çekilen toraks bt’sinde olası ATRA ilişkili diferansiasyon sendro-
mu açısından uyumlu bulgular gözlendiğinden hastaya deksametazon 
iv tedavisi başlandı. Buna rağmen solunum distresi giderek artan ve 
PAAG’de yaygın konsolidasyonu olan ve eş zamanlı hemoptizisi de geli-
şen hasta tedavisinin 15. gününde yaygın alveolar kanama düşünülerek 
yoğun bakım ünitesine devredildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan 
bronkoskopisinde de YAK’sı kanıtlanan hastaya yüksek doz steroid teda-
visi ile desaturasyonunda toparlama sağlanamayınca endikasyon dışı 
onam alınarak ivedilikle Rekombinan Faktör 7a preparatı 90 mikrogram/
kg dozunda 6 saatte bir uygulanacak şekilde başlandı. Tedavi ile hasta 
entübe edilmeden yalnızca NIMV desteği ile takip edilebildi ve tedavinin 
3. gününden itibaren radyolojik olarak da net gerileme gözlendi. 3 gün 
uygulanım sonunda faktör 7a desteği kesildi. Ek olarak ara verilen ATRA 
tedavisi de Arsenik Trioksit ile değiştirildi. Genel durumu düzelen NIMV 
ve oksijen desteği ihtiyacı ortadan kalkan hasta hematoloji servisine 
devralındı. Diferansiasyonu sağlanan hasta nötropeniden çıktı DİK tab-
losu geriledi, ekimoz ve kanamaları düzeldi.

Sonuç: Akut lösemi hastalarında DİK’e bağlı gelişen YAK gibi yüksek riskli 
kanama tablolarında Faktör 7a replasman tedavisi genellikle son seçenek 
olarak gündeme gelmektedir, bu özel hasta grubunda elde edebildiği-
miz başarılı sonuç doğrultusunda Aktive Faktör 7’nin erken kullanımının 
desteklenebileceğini düşünmekteyiz. Özel hasta grubunda her ne kadar 
randomize kontrollü çalışma yapma imkanı kısıtlı da olsa bu şekildeki 
vaka raporlarının bahsi geçen yönde çalışmaların dizaynına da katkıda 
bulunabileceğine inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: APL, Akut promiyelositer lösemi, Faktör 7, Yaygın Alveolar 
Hemoraji, DİK

Şekil 1. 
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Şekil 2. 

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-091 Referans Numarası: 383

ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON NEDENİYLE ETANOL 
EMBOLİZASYONU SONRASI DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER 
KOAGÜLASYON VE KARDİYOVASKÜLER KOLLAPS İLE 
KOMPLİKE OLAN NADİR BİR OLGU
Olga Meltem Akay1, Burçin Sağlam1, Boğaç Önserezli2, Evren Şentürk2, Levent Oğuzkurt3

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Yoğun Bakım Bölümü

Giriş: Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM), arterler ve venler arasında 
multipl anormal bağlantılardan oluşan, nidusu (çekirdek) olan ve ara-
daki normal kapiller yatağın gözlenmediği nadir vasküler lezyonlardır. 
AVM’ların tedavisi zor olmakla birlikte, major amaç AVM’nin nidusunu 
hedeflemek ve ortadan kaldırmaktır. Cerrahi olarak AVM nidusunun era-
dikasyonu, küçük, lokalize veya ulaşılabilir olan AVM’ler dışında nadiren 
olasıdır. Ancak günümüzde endovasküler tedavi uygulamaları, özellikle 
kateter teknolojisindeki gelişmeler ve sıvı embolik ajanların kullanımı 
sayesinde önemli bir seçenek haline gelmiştir. Etanol ile embolizasyon 
%68 tedavi başarı oranına sahip olmakla birlikte etanol enjeksiyonu ile 
ilişkili olarak cilt nekrozu, sinir hasarı, musküler fibrozis, hemoglobinüri ve 
pulmoner hipertansiyona sekonder kardiyovasküler kollaps gibi komp-
likasyonlara yol açmaktadır. Literatürde etanol embolizasyonu kompli-
kasyonu olarak DİK gelişen sadece iki olgu raporu mevcuttur. Biz, etanol 
embolizasyonu sonrası DİK ve kardiyovasküler kollaps gelişen genç bir 
kadın olguyu sunuyoruz.

Olgu: 27 yaşında, kadın hasta doğuştan sol diz ve uyluk bölgesinde 
arteriovenöz malformasyonu nedeniyle iki kez etanol ve etoksisklerol ile 
ablasyon tedavisi almış. Son dönem ağrı yakınmasının artması nedeniyle 
üçüncü kez perkutan ablasyon yapılmak üzere hasta girişimsel radyoloji 
tarafından işleme alındı.. Toplam 8 ayrı vene girilerek 5 venöz bölgeye 
absolu alkol verildi. Büyük venöz göllere 3-4 mL, küçük venöz göllere 1-2 
mL olacak şekilde etanol uygulandı. 3 bölgeye ise sadece yüzeyel venöz 
yapılar olması nedeniyle %2 polidokanol (köpük sklerozan) uygulandı. 
Geniş iki ayrı bölgede işlem sonrası kapanma hiç olmadığı için her birine 
0.5 mL NBCA (glu) 2 mL lipiodol ile karıştırılarak anjiyo eşliğinde uygula-
narak işleme devam edildi. İşlem sırasında hastada hipotansiyon gelişmesi 
üzerine hastanın işlemi kesilerek anestezi tarafından sıvı replasmanı baş-
landı. Yanıt alınamayan hasta, gelişen bradikardi ve genel durum bozuklu-
ğu nedeniyle entübe edilerek genel yoğun bakım ünitesine alındı. Toraks 
BT incelemesinde buzlu cam sahaları saptanan hastada sistemik ilaç 
reaksiyonu? ARDS?? düşünüldü ve 3 gün pulse metilprednizolon tedavisi 

uygulandı. Laboratuvar tetkiklerinde anemi (7.5 g/dl) ve trombositopeni 
(77 000/mm3) gelişen hastada hipofibrinojenemi (0.82 g/L) ve hemoglobi-
nüri de gelişti. PT (16.3 sn) süresinde uzama gözlendi. DİK tablosu gelişen 
hastaya trombosit ve TDP transfüzyonu, fibrinojen konsantresi tedavileri 
uygulandı. Takiplerinde hastanın laboratuvar belirteçleri düzeldi. Ekstübe 
edilerek servise alındı ve şifa ile taburcu edildi.

Sonuç olarak, bu olgu sunumu ile AVM’da etanol embolizasyonunun nadir 
olmakla birlikte DİK gelişimine sebep olabileceğini vurgulamak istiyoruz. 
Kuşkusuz, bu nadir komplikasyonun erken tanınması ve zamanında uygun 
şekilde tedavisi klinik sonuçları iyileştirecektir.
Anahtar Kelimeler: arteriyovenöz malformasyon, etanol embolizasyonu, DİK

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-092 Referans Numarası: 463

İKİ OLGU SUNUMU İLE PLAZMİNOJEN EKSİKLİĞİ
Ceren Mordağ Çiçek1, Hilal Heybeli1, Ünal Ataş2, Ozan Salim2, Levent Ündar2

1Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  
2Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı

Plazminojen eksikliği nadir görülen klinik bir tablodur. İnsidansı 1/milyon-
dur. Tip 1 plazminojen eksikliğinde plazminojen aktivitesi normaldir fakat 
antijen miktarı azdır. Tip 2 plazminojen eksikliğinde fonksiyonel plazmino-
jen aktivitesi azdır, antijen miktarı normaldir ya da hafif azalmıştır. Başlıca 
fibrinolizde rolü olan plazminojen ayrıca yara iyileşmesi, anjiogenez ve 
hücre migrasyonunda görevlidir. Plazminojen eksikliğinde lignöz kon-
jonktivit, lignöz gingivit ve dişlerin kaybı, üst ve alt solunum yolu enfek-
siyonları, kadın genital organların tutulumu (lignöz vaginit/servisit gibi), 
gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem ve cilt tutulumu görülebilir. 
Tedavide klinik tabloya göre; kombine oral kontraseptif ajanlar, topikal 
plazminojen ve plazminojen konsantresi gibi seçenekler kullanılmaktadır.

Olgu 1: 19 yaş erkek hasta. 2 sene önce gözlerde ağrı, sulanma ve gör-
mede azalma ile lignöz konjonktivit tanısı almış. Taze donmuş plazmadan 
elde edilen topikal damla ve suni gözyaşı damlası kullanılmış. Erken 
yaştan beri olan diş kayıpları(Şekil 1) ile diş hekimine başvuran, diş çekimi 
ve protezi planlanan hasta plazminojen eksikliği açısından hematolojiye 
konsülte edildi. Lignöz konjonktivit ve erken diş kayıpları olan hastada 
plazminojen düzeyi %16 (normal aralık 70-110) saptandı.

Olgu 2: İnfertilite nedeni ile kadın doğum ve hastalıkları bölümünde tet-
kik edilen 30 yaş kadın hastada lignöz vaginit saptanmış. Daha önceden 
bilinen lignöz konjonktiviti olan hasta in vitro fertilizasyon öncesi plazmi-
nojen eksikliği açısından hematolojiye konsülte edildi. Plazminojen düzeyi 
%22 (normal aralık 70-110) saptandı.

Tartışma: Plazminojen eksikliği nadir görülen bir klinik olmasına rağmen 
erken diş kayıpları, infertilite, konjonktivit gibi durumlarda ayırıcı tanıda 
akılda tutulmalıdır. İzole bir defekt olarak plazminojen eksikliğinin trom-
boz için bir risk faktörü olduğu tartışmalıdır. İki olguda da tromboembolik 
olay öyküsü yoktur. Kesin tedavi henüz yoktur, klinik spekturumun değiş-
kenliği multidisipliner yaklaşım gerektirir.
Anahtar Kelimeler: Plazminojen eksikliği, lignöz vajinit, lignöz konjonktivit

Şekil 1. Olgu 1’e ait oral kavite
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  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-093 Referans Numarası: 176

KÖTÜ PROGNOZ GÖSTEREN DEL(5Q) POZİTİF 
MİYELODİSPLASTİK SENDROM: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Hasan Mücahit Özbaş2, Ümit Çobanoğlu3, Nergiz Erkut1,  
Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,trabzon

Myelodisplastik sendrom (MDS) ineffektif hematopoeze eşlik eden sitope-
niler ve akut miyeloid lösemiye (AML) dönüşüm gösteren heterojen karak-
terde malign, klonal, hematopoietik kök hücre hastalığıdır. Sitogenetik 
bulgular, tanı, prognozun değerlendirilmesi, tedavi ve tedaviye yanıtın 
izlenmesinde önemlidir. Hastalarda %10-15 oranında izlenen Del (5q) iyi 
prognozla ilişkilendirilmiş ve bir immünomodülatör ajan olan lenalidomid 
ile tedavinin etkin olduğu gösterilmiştir. Bu olgu sunumunda del(5q) (+) 
düşük riskli hastada lenalidomid tedavisi altında AML’ye dönüşüm göste-
ren vaka tartışıldı.

Olgu: 22 yaşında erkek hasta bir aydır halsizlik, nefes darlığı şikaye-
ti ile yapılan tetkiklerinde Lökosit:0,95×10³µ/L, Hemoglobin:7,1gr/dL, 
Trombosit:16.000µ/L olarak saptandı. B12, folat ve ferritin değerleri nor-
maldi. Periferik yaymanın tanısal olmadığı hastada, kemik iliği değerlendir-
mede eritroid seride belirgin hiperplazi ve dismorfizm bulguları ile birlikte 
miyeloid seride megaloblastik değişiklikler saptandı. Biyopside genç hücre 
artışlı eritroid seri hiperplazisi, displazik megakaryositopeni ve miyeloid seri 
hipoplazisi gösteren hiperselüler kemik iliği izlendi. Yapılan FISH analizde 
del 5q31 pozitifliği saptandı ve hastaya lenalidomid 10mg başlandı. 3 aylık 
tedavi ile laboratuar ve klinik bulgularında düzelme izlenmeyen hastanın 
yapılan kemik iliği değerlendirmesinde akut myeloid lösemiye dönüşüm 
saptandı. Eş zamanlı sağ alt kadran ağrısı gelişen hastanın yapılan tomog-
rafik incelemede KC inferiorundan başlayıp perianal alana uzanan 3x10cm 
hematom ve perianal bölgede apse tespit edildi. Septik tablo gelişen hasta 
yoğun destek ve antibiyotik tedavisine rağmen exitus oldu.

MDS’de izole del (5q) taşıyan hastaların lenalidomid tedavisi ile trans-
füzyon ihtiyaçlarının azaldığı ve prognozun diğer MDS gruplarına göre 
daha iyi olduğu bilinmektedir. Ancak del (5q)’ye ilaveten ek sitogenetik 
anomalilerin varlığı lenalidomid tedavi etkiliğini ve prognozu olumsuz 
etkilemektedir. del (5q) ve ek sitogenetik anomalisi bulunan vakalarında 
dahil edildiği 40 aylık takip çalışmasında, lenalidomid tedavisi ile olguların 
%58’inde eritroid cevap %48’inde sitogenetik yanıt izlenmekle birlikte 
sonuçta hastaların %85’inde AML’ye dönüşüm gelişmiştir. Bizim vaka-
mızda olduğu gibi FISH analizle tanımlanan del (5q) varlığı iyi prognozu 
tanımlamada ve tedaviyi düzenlemede, konvansiyonel sitogenetik ve 
moleküler genetik testler olmaksızın yetersiz kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: myelodisplastik sedrom, del (5q),prognoz

Şekil 1. Kemik iliği biyopsisi MPO ve HE

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-094	 Referans	Numarası:	3

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA 
TÜMÖR METABOLİK AKTİVİTESİ VE Kİ-67 ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Hilal Heybeli1, Levent Ündar2, Funda Aydın3, Bahar Akkaya4, Ozan Salim2,  
Turgay Ulaş2, Tayfur Toptaş5

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı  
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı  
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

DBBHL, en sık görülen NHL alt tipidir. Tedavi edilmediği takdirde yaşam 
süresi kısadır, agresif seyreder. Bununla birlikte, sistemik kemoterapi ile 
kür sağlanmaktadır. Kombinasyon kemoterapileri ile tedavi uzun yıllardır 
başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu tedaviler ile hastalıksız ve genel 
sağkalım oranlarını belirleyen önemli prognostik faktörler bulunmakta-
dır. Bu faktörler üzerinden oluşturulan prognostik indeksler, hem tedavi 
seçiminde hem de yeni tedavi modaliteleri gelişiminde kullanılmaktadır.

Son yıllarda, bu kombinasyon tedavilerine rituksimab eklenmesinin, hem 
hastalıksız sağkalım hem de genel sağkalım üzerine olumlu etkisi göste-
rilmiştir. Rituksimab’ın kullanıma girmesi sonrası prognostik indekslerin 
kullanılabilirliği sorgulanır olmuştur.

 Bu çalışmayla yeni tanı alan ve henüz tedavi uygulanmamış DBBHL’lı olgu-
larda IPI skoru parametreleriyle, PET/BT görüntülemede ölçülen SUVmax 
değeri, total metabolik tümör volüm ölçümü (TMTV) ve ilgili dokudan alı-
nan biyopsi patolojisinde incelenen Kİ-67 proliferasyon indeksleri arasın-
daki olası ilişkiyi ve bu parametrelerin hastalık sağkalımını öngörmedeki 
gücünü ölçmeyi amaçladık.

Çalışmamızda retrospektif olarak hasta dosyaları tarandı. Hastaların klini-
kopatolojik özellikleri ve prognostik faktörler kaydedildi. Genel sağkalım 
durumları hesaplandı. Çalışmaya 65 hasta dahil edildi. Hastalar 18 aylık 
genel sağkalıma göre istatistiki analizden elde edilen kesme değerlere 
göre gruplandı ve sonuçta TMTV değerinin genel sağkalımı öngörmede 
uygun bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünüldü. SUVmax ve Kİ-67 
arasında bir ilişki bulunamadı ve bu değerlerin prognostik olmadığı görül-
dü. Bu sonuçların genellenebilmesi ve desteklenmesi için daha fazla hasta 
sayısı içeren, prospektif, çok merkezli, randomize çalışmalara ihtiyaç var-
dır. Sonuçta klinik, görüntüleme ve biyolojik faktörlerin hepsinin birden 
değerlendirilerek sağkalımı öngörmek için IPI gibi tek bir prognostik kri-
tere bağlı kalmadan analiz etmenin daha doğru olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: DBBHL, Total Metabolik Tümör Volüm, SUVmax, Kİ-67, 
Prognostik indeks

  Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel 
Tedaviler

P-095 Referans Numarası: 344

BETA TALESEMİLİ HASTALARDA C282Y VE H63D GEN 
MUTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Betül Seyhan Sınıksaran1, Neslihan Başgöz1, Hilal Akalın1, Nuriye Gökçe1,  
Leylagül Kaynar2, Musa Karakükçü3, Yusuf Özkul1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Beta talasemi hemoglobinin yapısı için gerekli olan beta globin 
zincirlerinin yapım azlığı veya yokluğu sonucu ortaya çıkan otozomal rese-
sif kalıtımlı hastalıklardır. β-talasemi anemi, kan transfüzyonu ve vücutta 
artmış demir birikimine neden olur. Kalıtsal hemokromatoz (HH), multi-
organ hasarına neden olan aşırı demir yüklenmesi ile karakterize edilmiş 
genetik bozukluktur. HFE geni demirin emilimini düzenleyerek demir 
homeostazında önemli bir role sahiptir. HFE gen mutasyonları günümüz-
de artan demir emiliminin, aşırı demir yükünün ve HH’nin nedeni olarak 
bilinmektedir. HH’de en sık karşılaşılan mutasyonlar otozomal resesif geçiş 
gösteren C282Y ve H63D’dir.Çalışmada HFEgen mutasyonlarının (C282Y, 
H63D) ve hastaların HBB geninde bulunan varyantların olası ilişkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.
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Yöntem: Çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalına 
β-talasemi tanısıyla gelen 62 hastanın HBB geni sekans analizi yapılmıştır. 
Bu 62 hasta ve 50 kontrol grubu RFLP yöntemiyle C282Y ve H63D mutas-
yonları açısından değerlendirilmiştir. HBB geninde patojenik ve muhtemel 
patojenik varyant bulunan hastaların ferritin, demir, demir bağlama değe-
ri gibi klinik parametrelerle arasındaki ilişki incelenmiştir. Veriler SPSS 22 
programı kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların yüzde %53,2’si kadındır. Kontrol grubunun %66’si 
kadındır. Çalışma sonucunda hasta ve kontrol grubunda C282Y mutasyo-
nuna rastlanılmamıştır. Hasta grubunun %27,4’unde, kontrol grubunun 
%28’inde H63D mutasyonu heterozigot olarak bulunmuştur. β- talasemili 
hastalarda H63D mutasyonu ve ferritin düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p= 0,04). Diğer klinik parametrelerle anlamlı bir ilişki bulu-
namamıştır (P>0,05).

Sonuç: Çalışmada H63D heterozigot mutasyonu taşıyan hastaların ferritin 
seviyesi diğer beta talasemili hastalardan düşük olduğu gözlenmiştir. 
Çalışmanın güvenirliliğini artırmak için vaka sayısının artırılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Beta talasemi, H63D, C282Y, ferritin

  Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-096 Referans Numarası: 305

AKUT LENFOBLASTİK LENFOMALI OLGUDA  
PHILADELPHIA KROMOZOM POZİTİFLİĞİ
Ömer Doğru, Burcu Tufan Taş, Emel Şenay, Barış Yılmaz, Nursah Eker, Ahmet Koç

Marmara Üniversitesi

Giriş: Lenfoblastik lenfomalar (LBL) B veya T hücre öncüllerinden köken 
alırlar ve öncül B veya T hücreli akut lenfoblastik lösemilerle (ALL) aynı 
spektrumda oldukları kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü LBL ve ALL’yi aynı 
antite olarak kabul etmektedir. Bütün ALL hastalarında düzenli kromozom 
analizleri yapılırken LBL’de bu analizler rutin değildir. Burada gözde kitle 
ile başvuran ve Philadelphiakromozom pozitif saptanan bir LBL olgusu 
sunduk ve literatürdeki Philadelphiakromozom pozitif olguları taradık. 

Olgu: 7 yaş erkek hasta sağ gözde şişlik şikayeti ile başvurduğu merkezde 
kitle öntanısı ile çekilen kontrastlı ortbital MR’da sağ lakrimal bez üst iç 
kadranda 24x18mm kitle saptanıyor. Kitle tam re zeke ediliyor ve komşu 
kemik invazyonu operasyonda kürete ediliyor. Patolojik incelemede fibröz 
doku içinde diffüz infiltrasyon gösteren neoplastik hücrelerin immün-
histokimyasal boyamada CD 45+, PAX5 +, TdT +, CD10+, CD34+ olduğu, 
bulguların sonucu prekürsör B hücreli lösemi/lenfoma ile uyumlu olduğu 
rapor edildi. Hastanın fizik muayenesinde sağ orbita çevresi hiperemik ve 
şiş olduğu saptanıyor. Organomegali, lenfadenopati veya herhangi bir 
patolojik bulgusu olmayan hastanın tam kan sayımı değerlleri normal 
sınırlarda ve periferiik yaymasında blast yoktu. Kemik iliği aspirasyon 
ve biyopsisi yapıldı. Normoselüler, miyeloid ve eritroid serilerde seride 
maturasyon duraksamasi yok, megakaryosit mevcut, displazi yok, %12 
oranında dar sitoplazmalı 1-2 vakuol içeren lenfoblastlar izlendi. Flow sito-
metri: hücrelerin %42’si değerlendirilebilmiş olup tüm hücrelerin %10’u 
CD10+, CD 19+, CD20-, CD34+, HLA DR+, CD79a+, CyIgM- Common B ALL 
ile uyumluydu. Kemik iliğinde blast oranı <%25 olduğundan prekürsör B 
hücreli LBL tanısı aldı. BOS sitosantrifüj aselülerdi. Hasta ALLIC-BFM 2009 
kemoterapi protokolüne uygun olarak kemoterapi başlandı. Onbeş ve 
33. gün kemik iliği incelemeleri remisyonda idi. Tanıda alınan sitogenetik 
incelemede t(9;22)(q34;q11.2) pozitif saptandı. EsPh ALL protokolüne 
uygun olarak tedaviye imatinib 300mg/m2 dozunda eklendi. HLA 10/10 
uygun kardeşi saptanan hasta 3. yüksek risk bloğundan sonra allojenik 
KİT programına alındı.

Tartışma: Klinik bulgu olarak her ne kadar ALL ve LBL çok farklılık gösterse 
de birçok ortak noktaları olan hastalıklardır. ALL için rutin olarak genetik 
tahliller LBL’lı hastalarda rutin yapılmamaktadır. Olgumuzda olduğu gibi 
risk sınıflamasını daha güvenilir bir şekilde yapıp tedaviyi buna göre belir-
lemek LBL için de rutin olmalıdır. Hastamız 3 yüksek risk blok kemoterapi 
sonrası allojenik KİT programına alındı. Literatürde Philadelphia kromo-
zom pozitif lenfoblastik lenfoma tanısı alan 3 olgu bildirilmiştir, hastamız 
bildirilen 4.hasta olup ilk çocuk hastadır.
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Lenfoblastik lenfoma, Philadelphia 
kromozomu

  Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme
P-097 Referans Numarası: 297

İZOLE TETRAZOMİ 8 SİTOGENETİK DEĞİŞİKLİĞİ MEVCUT 
OLAN AKUT MONOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Kübra Karaipek1, Vedat Buğra Erol1, Hüseyin Saffet Beköz1, Hakan Cangül2,  
Fatma Deniz Sargın1, Ömür Gökmen Sevindik1

1Medipol İstanbul Üniversitesi, Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Medipol İstanbul Üniversitesi, Sitogenetik Laboratuarı, İstanbul

Giriş: Lösemili hastalarda bazı sitogenetik değişikliklerin hastalık seyri üze-
rine etkileri olduğu bilinmektedir. Nadir sitogenetik değişikliklerin ise seyir 
üzerine etkileri net değildir. Bu sitogenetik özelliklerden biri de sık görülen 
trizomi 8’in dışında kalan polizomi 8’dir. Tetrazomi 8 değişikliği sitogenetik 
olarak gösterilmiş Akut Monoblastik Lösemi hastamızı sunmaktayız.

Olgu: Mayıs 2018’de bel bacak ağrısı, ateş yüksekliği, crp yüksekliği, ciddi 
pansitopeni sebebiyle Cezayir’de hastane yatışı mevcut olan hastanın 
orada yapılan kemik iliği biopsisinde atipik hücreler saptanmaması üzeri-
ne mevcut kliniği infeksiyon lehine değerlendirilerek antibiyoterapi (imi-
penem amikasin) ve 1 mg/kg steroid tedavisi (21 gün boyunca) başlanmış. 
Hastanın kliniğinde iyileşme gözlenmesi üzerine hasta taburcu edilmiş. 
Şikayetlerinin tekrarlaması ve her iki dizinde hareket kısıtlılığı, şiddetli 
kalça ağrısı olması üzerine kalça ve diz mr çekilmiş. Anormal sinyal artışı 
ve efüzyon saptanmış. Hastadan çalışılan brucella serolojisi negatif, ppd 
negatif ve protein elektroforezi normal olarak raporlanmış. Trans torasik 
ekokardiyografi normal, tüm abdomen ve pelvik usg’de hepatomegali ve 
bilateral inguinal lenfadenopati saptanmış. Ciprofloksasin ve gentamisin 
tedavisine geçilmiş ve 1 mg/kg steroid tedavisi devam ettirilmiş.

Tedavi ile kliniği düzelen fakat şikayetleri tekrarlayan hasta tarafımıza sağ 
iliak bölgede şiddetli ağrı ve ciltte yaygın papüler döküntüler ile başvurdu. 
Hemogramında pansitopeni saptanan hastaya kemik iliği aspirasyonu ve 
biopsisi yapıldı. Sonucu beklenirken ateş yüksekliği, crp ve prokalsitonin 
yüksekliği ve hipotansiyonu gelişen hasta septik şok nedeniyle yoğun bakım 
ünitesine devredildi. Alınan kan kültürlerinde oksasilin dirençli stafilokkok-
kus aureus üremesi oldu. Hastaya piperasilin-tazobactam, daptomisin ve 
linezolid tedavisi başlandı. Biopsi ve aspirasyon sonucu: Akut Monoblastik 
Lösemi, Flow sitometri sonucu FAB M5a ile uyumlu Akut Myeloid Lösemi 
olarak sonuçlandı. Hastaya 7+3 indüksiyon kemoterapisi başlandı. Hastanın 
kemik iliğinden yapılan sitogenetik inceleme sonucunda, analiz edilen 20 
metafaz plağının tümünde izole 8 numaralı kromozom tetrazomisi gözlen-
di. Hastanın tedavisi halen yoğun bakımda devam etmektedir. 

Tartışma: Literatürde tetrazomi 8 ile seyreden Akut Myeloid Lösemi 
olgu sayısı oldukça sınırlıdır, bu olguların içersinde izole tetrazomi 8 
değişikliği olan hasta sayısı ise daha da az bildirilmiştir. İzole tetrazomi 
8 değişikliği olan olguların hemen hepsinde klinik seyir oldukça kötü 
gelişmiştir. Tetrazomi 8’in akut myeloid lösemide seyrek görülen bir antite 
olması ve mevcut olguların seyrinin oldukça kötü seyretmesi sebebiyle 
ilerleyen yıllarda AML’de kötü seyir göstergeleri arasına dahil edilebileceği 
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: akut monoblastik lösemi, tetrazomi 8, lösemide prognostik 
faktörler

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-098 Referans Numarası: 328

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN BİR  
LÖSEMİ OLGUSU
Burcu Tufan Taş, Rabia Emel Şenay, Ömer Doğru, Ahmet Koç, Barış Yılmaz, Nurşah Eker, 
Gülnur Tokuç

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, 
İstanbul

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde hasta kas-iskelet sistemi bul-
guları ile karşımıza gelebilir. Bu durum çocukluk çağında romatolojik has-
talıklarla karışabilir ve hastaların yanlış tanı almasına yol açar. Literatürde 
lösemi olupta romatizmal hastalık tanısı alan hastalar bildirilmiştir. Burada 
akut romatizmal ateş tanısı alan ve tedavisi başlanan, sonrasında akut 
lenfoblastik lösemi tanısı alan hasta sunulacaktır.
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İki yaşında erkek hasta 4 ay önce başlayan özellikle diz ve ayak bileği 
eklemlerinde ağrı mevcut olması nedeniyle başvurduğu merkezde birden 
fazla eklemde ağrı, akut faz reaktan yüksekliğinin (crp ve sedimantasyon) 
olması ve ateşininde eşlik etmesi nedeniyle akut romatizmal ateş tanısı ile 
intramuskuler benzatin penisilin G, oral asatilsalisilik asit ve yanıt alına-
mayınca da oral prednizolon tedavisi başlandığı öğrenildi. Şikayetlerinin 
geçmemesi ve halsizliğinin de olması nedeniyle tekrar hastane başvurusu 
olan hastanın fizik muayenesinde solukluk, sol aksiller 1.5 cm sert, ağrılı 
lenfadenopatisi, hepatosplenomegalisi vardı. Eklemlerde hareket kısıt-
lılığı olmayan ancak ağrısı olan hastanın laboratuvar tetkiklerinde kan 
sayımı normal idi. LDH, sedim yüksekliği dışında patolojisi yoktu, periferik 
yaymasında anormal hücre görülmedi. Açıklanamayan eklem ağrısı, orga-
nomegalisi, LDH ve sedimentasyon yüksekliği olan hastaya kemik iliği 
incelemesi yapıldı. %90 oranında dar stoplazmalı, vakuollu, gevşek kroma-
tin ağı olan L1 tipi blast saptandı. Flowsitometrik incelemesi CD 19+, CD 
34+, HLA DR +, CD 10+ pre B ALL ile uyumlu idi. Hastaya BFM ALLIC 2009 
tedavi protokolü başlandı. Klinik bulgularında hızla düzelme olan hasta 
şuan tedavisinin 15. haftasında remisyonda izlenmektedir.

Eklem ağrısı birçok hastalıkta başvuru şikayeti olarak karşımıza çıkabilir, bu 
hastalarda altta yatan malignite olmaması açısından çok dikkatli olunması 
gerekir. Hastalarda özellikle gece uykudan uyandıran ağrı, halsizlik, kilo 
kaybı, organomegali, sistemik tutulum olması, kan sayımında sitopeni 
saptanması ve LDH, ürik asit yüksekliği olması durumunda lösemiyi dış-
lamak için kemik iliği incelemesi yapılması gereklidir. Hastaların tanısının 
yanlış konulmaması ve romatolojik hastalıkların tedavisinde özellikle ste-
roid kullanılması nedeniyle uygun görülen hastalara kemik iliği incelemesi 
yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: akut romatizmal ateş, çocuk, lösemi

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-099 Referans Numarası: 321

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER HASTALARINDA VİNKRİSTİN 
NÖROPATİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Nurşah Eker1, Ayşe Gülnur Tokuç1, Burcu Tufan Taş1, Cihan Şentürk2, Gülten Thomas3, 
Emel Şenay1, Barış Yılmaz1, Ömer Doğru1, Ahmet Koç1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Giriş: Vinkristin, çocukluk çağı kanser tedavilerinde sık kullanılan önemli 
bir kemoterapotik ajandır. En önemli ve sık görülen yan etkilerinden 
biri nöropatidir. Vinkristine bağlı nöropati doz bağımlı, periferik ve çoğu 
zaman simetrik sensory-motor polinöropati şeklinde görülmektedir.

Amaç: Biz de bu çalışmamızda merkezimizde, kanser tanısı almış, tedavi-
sinde vinkristin kullanılan ve vinkristine bağlı nöropati gelişen hastalarımızı 
retrospektif olarak değerlendirerek, analiz sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Bulgular: 2012-2018 yılları arasında merkezimizde çocukluk çağı kanser 
tanısı almış ve tedavisinde vinkristin kullanılmış 188 hasta verileri geriye 
dönük olarak incelendi. Hasta dağılımlarına bakıldığında hastaların 37’si 
medulloblastom, 29’u pilositik astrositom, 27’si nöroblastom ve 95’i akut 
lösemi tanısı almıştı. Toplam 25 hastada vinkristin nöropatisi geliştiği 
saptandı. Yirmi beş hastanın %44’ü kız, %56’sı erkek idi. Ortalama yaş 7,02 
yıl idi. Nöropati gelişen olguların %40 (n=10)’ını pilositik astrositom, ikinci 
sırada ise %32 (n=8) ile akut lösemi tanılı hastalar oluşturmaktaydı. En sık 
şikayet yürüme bozukluğu, en sık saptanan klinik bulgu ise düşük ayaktı. 
Nöropati gelişen hastalarda ortalama vinkristin kümülatif dozu 17,34 mg/
m² idi. EMG çekilebilen hastalarda en sık saptanan bulgu bilateral motor 
aksonal polinöropati idi. Tüm hastaların tedavilerinden vinkristin çıka-
rılmış ve B6 vitamini başlanmıştı. Altı hastanın nöropatisi halen devam 
etmekte, kemoterapi protokollerinde hala vinkristin yer almamakta iken 
diğer 19 hastanın nöropatisi düzeldiği için vinkristin tedavi protokollerine 
yeniden eklenmiş ve tekrarlayan nöropati gelişen hasta saptanmamıştır. 
Olgularımız arasında şu an için geri dönüşümsüz nörolojik sekel gelişen 
hasta bulunmamaktadır.

Sonuç: Vinkristin tedavisine bağlı nöropatide erken tanı ve tedavi ile 
sekelsiz iyileşme mümkün olabilmektedir. Biz de bu çalışma ile vinkristin 
tedavisi alan hastalarda başta fizik muayenelerinde özellikle en sık bulgu 
olan düşük ayak yönünden olmak üzere dikkatli bir nörolojik muayenenin 
erken tanı ve tedavide önemini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: çocuk, nöropati, vinkristin

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-100 Referans Numarası: 148

ÜÇ AİLE ALTI HASTA: FAKTÖR V+VIII EKSİKLİĞİ
Zafer Şalcıoğlu1, Gönül Aydoğan1, Ferhan Akıcı1, Cengiz Bayram1, Gül Nihal Özdemir1, 
Tuğba Nur Güçer Güçer1, Zafer Başlar2

1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği 
2İstanbul Universitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı.

Faktör V ve faktör VIII’in birlikte eksikliği çok nadir rastlanan otozomal 
resesif kalıtılan bir kanama hastalığıdır. Akraba evliliklerinin sıkça yapıldığı 
ülkelerde daha çok görülür. Hastalığa yol açan iki mutasyon saptanmıştır. 
Hastalarda FV ve FVIII düzeyleri genellikle %5-20 arasında değişmektedir. 
Burun, ağız içi kanamaları ve menoraji gibi hafif ve orta şiddette kana-
malar ya da cerrahi girişimlerle kendini gösterir. Bildirimizde üç ailede 
saptanan altı Faktör V+VIII olgusunun özellikleri değerlendirilmektedir.

Veriler hasta dosyalarından ve 2005 yılı sonrasında oluşturulan elektro-
nik bilgi işlem ortamındaki kayıtlardan hazırlandı. Kan sayımı, PT, aPTT, 
fibrinojen, kanama zamanı, periferik formül testleri hastanemiz laboratu-
arlarında yapıldı. Faktör aktiviteleri hastanemiz hemostaz laboratuarı ve 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Hematoloji laboratu-
arında çalışıldı. Genetik çalışma yapılamadı

Hastaların ikisi erkek, dördü kızdı ve yaşları 18 ay ile 22 yıl arasında 
değişmekteydi. Ebeveynlerinde %33.3 oranında akrabalık öyküsü vardı. 
Hastaların FV aktiviteleri %6.7-10.2, FVIII aktiviteleri %5.9-15.6 arasında deği-
şiyordu. Beş olgu semptomatik (%83.3), bir olgu asemptomatikti (%16.7). Bir 
asemptomatik olgu kardeşi nedeniyle tanı almıştı. Semptomatik hastaların 
üçünde grade II (%60), ikisinde grade III (%40) kanama gözlendi. Olguların 
ilk kanama bölgeleri olarak ağız içi (%60), cilt (%20), burun (%20), öne çıktı. 
Kanama prevalansları ağız içi (%80), cilt (%60), burun (%60), eklem (%40), 
ileopsoas kanaması (%20), MSS (%20), yumuşak doku (%20) olarak sıralandı. 
Ciddi kanamalar olarak eklem kanaması, ileopsoas ve MSS kanamaları göz-
lendi. Cerrahi girişimler olarak üç hastaya değişik diş tedavileri ve diş çekimi, 
iki hastaya hernioplasti, bir hastaya sünnet ve bir hastaya subdural hema-
tom boşaltılması uygulandı. Tedavilerde taze donmuş plazma (TDP), FVIII ve 
traneksamik asit kullanıldı. Tüm tedaviler periferik damarlardan uygulandı, 
katater kullanılmadı. Tedavi sırasında ve izlemde inhibitor gelişmedi, allerjik 
ve trombotik yan etki gözlenmedi.

Az sayıda hastadaki kısıtlı deneyim ve sınırlı literatür desteği FV+VIII olgu-
larının izleminde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Orta ve hafif 
hemofili A tanısı alan hastalarda PT değerlerindeki uzama FV+VIII eksikliği 
için uyarıcı olmalıdır. Daha düşük değerler gösteren faktörü göz önüne 
alan tedavi yaklasımı genel kabul görmekle birlikte, olgu ve kanama öze-
linde tedavinin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: faktör V, faktör VIII, kanama

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-101 Referans Numarası: 283

HERMANSKY PUDLAK SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU
Özlem Şatırer, Mualla Çetin, Fatma Gümrük, Şule Ünal

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hematoloji Anabilim 
Dalı, Ankara

Giriş: Hermansky Pudlak Sendromu (HPS) başlangıçta okulokutanoz albi-
nizm ve kanama bozukluğu ile kendisini gösteren genetik bir bozukluktur. 
Kanama diyatezi trombositlerin içerisindeki delta granüllerinin bulunma-
masına bağlı pıhtılaşma etkinliğinin azalması ile ortaya çıkar. HPS hastala-
rında, gözün gelişim dönemindeki pigment eksikliği sebebiyle görme kes-
kinliğinde belirgin azalma ve buna bağlı olarak nistagmus ve strabismus 
görülebilir. Albinizmin diğer türlerinden farklı olarak HPS, uzun dönemde 
yaşamı tehdit eden pulmoner fibrozis, granulomatoz kolit, hemofagositik 
sendrom gibi komplikasyonlara yol açabilir. Nadir olarak görülmesine 
rağmen son derece önemli komplikasyonları olan bu sendroma sahip, 
genetik olarak da tanı almış hastamızı sunuyoruz.

Olgu Sunumu: 7 yaşında erkek hasta, 8 günlükken tespit edilmiş olan 
okulokutanoz albinizm ve nistagmus nedeni ile kliniğimize başvurmuş 
olup hastanın izleminde nötropenisi gelişmiş; bu nedenle de hematoloji 
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bölümümüzce takibe alınmıştır. Öyküsünde hemofagositik sendrom 
nedeni ile kaybedilen kardeşinin mevcut olduğu ve ailede 1. Derece akra-
ba evliliği olduğu belirtilmiştir.

Fizik muayenede hastanın saç ve cildi açık renkliydi.Her iki gözde kısmi 
görme kaybı, nistagmus ve konjonktivada solukluk tespit edildi.

Laboratuvar incelemelerinde Hgb:13,4 gr/dl Hct:%41 MCV:83,4 fl 
RDW:15,3 Lökosit:3200/mm3 periferik yaymasında anormallik tespit edil-
medi. Protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, INR 
değerleri normal sınırlardaydı. Trombosit fonksiyon testleri ve trombosit 
agregasyon paneli anormal olan hastanın nötropenisine yönelik çalışı-
lan testlerinde; immunglobulinleri normal sınırlarda, lenfosit altgrupları 
normal sınırlarda, c3-c4 kompleman düzeyleri normal, ANA-1/100 Anti-
dsDNA negatif, konjenital nötropeni açısından bakılmış olan HAX-1, ELA-
2,G6PC3 mutasyonları negatif, SBDS mutasyon analizi de negatif olarak 
tespit edilmiş olup; hastadan mevcut kliniği ve laboratuar bulguları ile 
Hermansky Pudlak Sendromu ön planda düşünülerek gönderilmiş olan 
HPS1 geninde c1763T/p.Leu588pro homozigot mutasyon tespit edilerek 
tanı konulmuştur. Hastanın izlemi devam etmektedir.

Tartışma: Hermansky Pudlak Sendromu; okulokutanoz albinizm ve trombo-
sit agregasyon bozukluğu ile karakterize otozomal resesif geçişli bir hasta-
lıktır. Klinik tablo değişkendir ve hastalar çeşitli yakınmalar ile başvurabilirler.

Genetik geçişli olan bir hastalık olduğu için tanı konulan bireyin aile fert-
leri de mutlaka bu açıdan sorgulanmalıdır.

HPSli hastalar değişken bir klinik görünüme sahip oldukları için,ilk aşa-
mada oftalmotoglara başvurabilirler. Bu nedenle tüm okulokutanoz 
albinizmi olan hastalarda herhangibir kanama diyatezinin olup olmadığı 
detaylı sorgulanmalı ve mutlaka bir pediatrist tarafından bu açıdan 
değerlendirilmelidir.

Hermansky pudlak sendromunun belirli bir tedavisi yoktur fakat, uzun 
vadede cilt kanseri, akciğer fibrozisi, kolit gibi komplikasyonlar açısın-
dan ciddi risk taşıdıkları unutulmamalı ve bu açıdan her muayenede 
sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hermansky Pudlak Sendromu, okulokutanöz albinizm, kanama 
diyatezi

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-102 Referans Numarası: 223

SEC23B MUTASYONU (+) KONJENİTAL DİSERİTROPOETİK 
ANEMİLİ OLGU
Tayfun Elibol, Abdulkadir Erçalışkan, Yıldız İpek, Fatma Geçgel, Asu Fergün Yılmaz, 
Tayfur Toptaş, Işık Atagündüz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi

Giriş: Konjenital diseritropoetik anemi eritrositer seride bozuklukla seyre-
den kalıtsal bir kan hastalığıdır. Genellikle çocukluk ve adolesan dönemde 
tanı konulmakla birlikte hafif seyreden bazı olgularda tanı erken eriş-
kin çağda da konulabilir. Hastalarda anemi semptomlarına eşlik eden 
hepatosplenomegali, sarılık ve bazı olgularda fiziksel anomaliler dikkat 
çekicidir.

Olgu: 27 yaşında kadın hasta, Kasım 2016’da sağ üst kadran ağrısı nede-
niyle başvuran hastanın yapılan fizik muayenesinde hasta soluk ve sarı 
görünümlü, skleraları ikterik ve kot altını 4-5 cm geçen splenomegalisi 
mevcut; muayenesinde herhangi bir ek fiziksel anomali bulgusu yok. 
Bu şekilde hematolojiye konsülte edilen hastanın yapılan tetkiklerinde 
Hgb:9.5 g/dl Hct:26.9 %MCV:85.1 fl düzeltilmiş retikülosit %4,5, sedi-
mentasyon normal, demir:120, total demir bağlama kapasitesi: 240, fer-
ritin:328, B12 ve folat düzeyleri normal, total bilirubin 3.56 mg/dl indirek 
bilirubin 2.9 mg/dl, LDH:340 U/L haptoglobulin <0.0583 olarak görülmüş. 
Coombs testleri negatif, periferik yaymasında sferositler izlenmiş.

Herediter sferositoz ön tanısıyla hastadan osmotik frajilite testi istenmiş 
ve frajilite artmış olarak değerlendirilmiş, herediter sferositoz ile uyumlu 
olabileceği belirtilmiş. Eş zamanlı istenen G6PD ve piruvat kinaz testleri 
normal olarak izlenmiş.

Hastanın mevcut bulguları herediter sferositoz ile uyumlu olmakla birlikte 
konjenital diseritropoetik anemi de ekarte edilemeyeceğinden kemik 
iliği biyopsisi yapıldı. Kemik iliği biyopsisinde selülarite %95, granülositer 

seride kesintisiz matürasyon, eritroid seride kesintisiz matürasyon, erit-
roid seride artış, nükleositoplazmik senkronizasyon bozukluğu, nükleer 
tomurcuklanma ve bilobasyonlar izlenmiş, megakaryositler olağan sayıda 
ve morfolojide değerlendirilmiş, bulgular konjenital diseritropoetik anemi 
tanısıyla uyumlu olabilir şekilde raporlanmış.

Hastadan tanıyı doğrulama amacıyla konjenital diseritropoetik anemi 
olgularında sık görülen SEC23B mutasyonu istendi. p.Glu118Gly (c.353 
A>G) heterozigot, c.279+1 G>A heterozigot (+) olarak değerlendirildi ve 
konjenital diseritropoetik anemi tanısıyla uyumlu olarak bulundu.

Hastanın anemisi asemptomatik şekilde seyretmektedir. Hasta demir 
birikimi ve olası demir şelasyon tedavisi gerekliliği açısından halen takip 
edilmektedir. Ailesinde benzer şekilde splenomegalisi ve anemisi olan 
kişiler sorgulanmakta ve gerekli tetkiklerinin yapılması planlanmaktadır.

Sonuç: Özellikle erken erişkin dönemde görülen coombs negatif hemoli-
tik anemisi olan hastalarda konjenital diseritropoetik anemi mutlaka akla 
gelmeli ve hastalar eritroid seride displazi bulguları ve genetik mutasyon-
lar açısından gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: SEC23B, konjetinal diseritropoetik anemi

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-103 Referans Numarası: 384

KANAMA DİYATEZİ İLE BAŞVURAN  
MULTİPLE MİYELOM VAKASI
Aydan Mütiş Alan, Yıldız İpek, Işık Atagündüz, Tayfun Elibol, Toluy Özgümüş,  
Aslıhan Sezgin, Fatma Geçgel, Tayfur Toptaş, Asu Fergün Yılmaz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı

Giriş: Multiple miyelom, monoklonal immunglobulin artışı ile seyreden 
malign plazma hücre hastalığıdır. Klinik pratikte multiple myelomun kana-
ma bozukluğu ile prezantasyonu nadirdir. Multiple miyelomda hipervisko-
zite sendromu, immunglobulinlerin trombositlere bağlanması ile oluşan 
trombosit fonksiyon bozukluğu, koagülasyon faktörlerine karşı oluşan 
otoantikorlar veya trombositopeni gibi nedenlerle kanama eğilimi gelişe-
bilir. Literatürde multipl myeloma eşlik eden koagülopati %14-18 oranın-
da bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda kanama eğilimine bağlı şikayetlerle 
başvuran ve multiple myelom teşhisi konulan bir olgu bildirilmiştir.

Vaka: 48 yaşında kadın, acil servise hematüri ve hematemez şikayeti ile 
başvurdu Fizik muayenesinde hepatosplenomegali ve ciltte yaygın eki-
mozlar mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde, anemi, kreatinin yüksekliği, 
hiperkalsemi, yüksek sedimentasyon hızı, PT ve aPTT’de uzama saptandı. 
Toksik madde ve ilaç kullanımı yoktu. PT:120 sn, INR: 18 ve aPTT : 80.3 
sn’ye kadar uzadı. Karışım testinde düzelme olmadı. Faktör 2 aktivitesi 
%3, ve Faktör 9 aktivitesi %1 saptandı. Koagülasyon faktörlerine karşı 
inhibitör varlığı düşünüldü ancak inhibitör tetkiki yaptırılamadı (Tablo1). 
Otoantikor gelişimine yol açabilecek otoimmün hastalıklar, solid maligni-
teler, lenfoma ve waldenstörm makroglobinemisi tanıları dışlandı Multiple 
Miyelom öntanısı ile gönderilen serum protein elektroferozinde M piki, 
ve serum immunfiksasyon elektroforezinde IgG kappa bandı izlendi. PET-
CT’de kemiklerde yaygın litik lezyonlar dışında malign tutulum izlenmedi. 
Masif TDP replasmanına rağmen PT, aPTT değerleri düzelmediği için 
kemik iliği biyopsisi yapılamaması nedeniyle otoantikoarları uzaklaştırmak 
amacıyla plazmaferez işlemi yapıldı fakat yanıt alınamadı. Deksametazon 
40 mg/gün, 4 kez uygulandı. Kısa sürede koagulasyon değerleri tamamen 
normale döndü ve kemik iliği biyopsi sonucu ile multipl miyelom tanısı 
konuldu.

Tartışma: Kanama eğilimi multiple myelom’da sık karşılaşılan bir sorun 
değildir. Kanama bozukluğunun en sık sebebi hiperviskozite sendromu 
olmakla birlikte nadiren koagülasyon faktörlerine karşı gelişen otoantikor-
lar, bizim vakamızda da olduğu gibi kanama eğilimi yapabilir. Literatürde 
faktör 2, 8 ve 9’a karşı otoantikor saptanan miyelom vakaları bildirilmiştir. 
Bizim vakamızda faktör 2 ve faktör 9 düzeyleri belirgin düşük olup her ne 
kadar inhibitör varlığı gösterilemese de miyelom zemininde bu faktörlere 
karşı gelişmiş otoantikor ilişkili bir kanama bozukluğu olduğu düşünül-
müştür. Miyelomun nadir görülen bu komplikasyonu kanama eğilimi ile 
baş vuran hastalarda ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom, Kanama, İnhibitör
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Tablo 1. Karışım testi ve faktör düzeyleri sonucu

PT 46.6 sn

INR 4.75 sn

aPTT 65.6 sn

PT (0.dk) 46.2 sn

PT (mix 5.dk) 20.2 sn

PT (mix 120.dk) 17.9 sn

aPTT (0.dk) 64.9 sn

aPTT (mix 5.dk) 47.2 sn

aPTT (mix 120.dk) 52.5 sn

Faktör 2 düzeyi %3 (N: %70-%120)

Faktör 9 düzeyi %1 (N: %60-%150)

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-104 Referans Numarası: 394

NT5C3 GENİNDE HOMOZİGOT FRAMESHİFT DELESYON: 
PRİMİDİN 5’NÜKLEOTİDAZ ENZİM EKSİKLİĞİNDE YENİ BİR 
MUTASYON
Selin Aytaç1, Elisa Fermo2, Paola Bianchi2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 
2Fondazione IRCCS Ca’grande Ospadela Maggiore Policlinico,hematology, Physiopathology of Anemi 
Unit, Milan, Italy

Primidin 5’Nükleotidaz Enzim Eksikliği eritrosit nükleotit metabolizmasını 
etkileyen en sık görülen herediter non sferositik hemolitik anemi nedeni-
dir. Hafif orta derecede anemi, retikülositoz, hiperbiluribinemi ve periferik 
yaymada bazofilik noktalanma ile karakterizedir. Genellikle transfüzyon 
gerektirmeyen ve splenektomi ile de düzelmeyen bir anemi mevcuttur. 
Otozomal resesif geçiş ile NT5C3A geninde(kromozom 7p14) 20 ‘nin üze-
rinde homozigot yada compound heterozigot mutasyon tanımlanmıştır.

Olgu: 8 yaşında erkek hasta doğumdan beri anemik olması nedeniyle 
araştırılmış ve konjenital diseritropoetik anemi ön tanısıyla bölümümüze 
yönlendirilmişti. Başvuruda soluk ve ikterik görünüm ile beraber fizik 
muayenede splenomegali (10 cm) tespit edildi. Labaratuar incelemesinde 
ise Hb: 7.9gr/dl, MCV:89fL, RDW 27.1%MCHC:30g/dl RBC: 2.96x106/mic-
roL, Plt:355x109/l, BK: 5.6 x109/l ve PY ‘de hemoliz bulguları (polikromazi, 
poikilositoz, polikromazi) akantositik sferositler ve bazofilik noktalanma 
mevcuttu. Retikülosit %9 olup D. Coombs testi negatif ve LDH 1537U/L idi. 
Hastanın PK enzim düzeyi, osmatik frajilitesi ve Hb elektroforezi normal 
olup P’5N düzeyi düşük bulundu (1.09(normal >2)). Aile öyküsünde anne 
ve babanın birinci derece akraba olduğu, babaya benzer yakınmalar ile 16 
yaşında splenektomi ve kolesistektomi yapıldığı ve hiç kan transfüzyonu 
almadığı öğrenildi. Babanın yaymasında çok miktarda bazofilik noktalan-
ma gözlendi (Baba P’5N düzeyi: 1.08 Anne P’5N düzeyi: 2.4).Moleküler 
çalışma ile baba ve çocukta daha önce tanımlanmamış olan homozigot 
frameshift delesyon(c.118delG/c118delG) gösterildi. Annenin ise heterozi-
got taşıyıcı (c.118delG/wt) olduğu bulundu. Bu olgu sunumu ayırıcı tanıda 
periferik yayma bulgularının önemini vurgulamak ve daha önce tanım-
lanmamış bir mutasyon ile literatüre katkı sağlamak açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: anemi, hemolitik anemi, bazofilik noktalanma, çocuk, 
splenomegali

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
P-105 Referans Numarası: 498

İMATİNİB TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN İNTRAKRANYAL 
HİPERTANSİYON
Tuğrul Elverdi, Ayşe Salihoğlu, Dilek Keskin, Deniz Özmen, Ahmet Emre Eşkazan,  
Şeniz Öngören, Zafer Başlar, Yıldız Aydın, Muhlis Cem Ar, Teoman Soysal

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Giriş: Tirozin Kinaz inhibitör(TKİ) tedavisi kronik myeloid lösemi (KML) 
tedavisinde çığır açmıştır. İmatinib ve diğer TKİ lar uzun süredir klinik 

pratikte kullanılmaktadır ve bir çok yan etki bildirilmesine rağmen göreceli 
olarak güvenli ve sınırlı yan etki profiline sahip ilaçlar olarak bilinmektedir. 
İmatinibe bağlı yumuşak doku, periorbital ödem sık rastlanan ve kolay 
yönetilebilen yan etkilerdir. Literatürde sadece 4 tane imatinibe bağlanan 
intrakranyal hipertansiyon/ serebral ödem/ pseudotumor cerebri vakası 
bildirilmiştir. Bunlardan ikisi imatinib tekrar başlandığında ölümle sonuç-
lanmıştır. Bu yan etkinin TKİ ların grup etkisi mi olup olmadığı bilinme-
mektedir. Nilotinib ile bildirilen vaka yoktur ama prospektüs uyarılarında 
serebral ödem geçmektedir. Dasatinib, ponatinib ve bosutinib içinse 
bildirilmiş vaka veya prospektüs bilgisinde ek uyarı bulunmamaktadır. 

Vaka: 48 yaşında erkek hasta Nisan 2017 de Lök:202500/mm3, hb:10.8 g/
dl, Plt:106.000/mm3, hafif splenomegali ile başvurdu. Düşük Sokal riskli 
KML tanısı konuldu. Haziran 2017 de imatinib 400 mg başlandı, 3. Ayda 
tam hematolojik ve tam sitogenetik yanıt elde edildi, bcr-abl %0.58 (IS ‘e 
göre) geriledi. 6. Ay ve 9. Ayda bcr-al %0.18 ‘e geriledi. Nisan 2018 de (ima-
tinibin 10. Ayında) 1 aydır devam eden baş ağrısı ile nöroloji polikliniğine 
başvurdu. Kranyal BT ve MR da özellik görülmedi. Göz dibi incelemesinde 
bilateral papilödem mevcuttu. Lomber ponksiyon (LP) ile bakılan BOS 
basıncı 41 mm H20 saptandı. LP örneklemesinde viral menenjit etkenleri-
ne yönelik PCR negatifti, kültürlerde üreme olmadı, ARB negatif saptandı. 
BOS/serum Glu: 76 /120, LDH: 17/230, protein 33/6.9, albümin 0.1/4.2 
saptandı, hücre görülmedi. MR venografide her 2 transvers sinüste dolum 
defekti gösteren araknoid kist ile uyumlu yapılar görüldü. İntrakranyal 
hipertansiyon tanısı aldı. Olası etken ihtimali düşünülerek imatinib kesildi 
ve tedavisiz izleme alındı. Asetazolamid günde 3 kere başlandı. 1 aylık 
tedavi sonunda baş ağrısı düzelmesine rağmen papilödem devam etmesi 
sebebiyle asetazolamid 3x2 e çıkıldı. BOS basıncının 37 mmH2O a düştüğü 
görüldükten sonra intrakranyal hipertansiyon vakası bildirilmemiş olması, 
DM ve hiperlipidemi olması sebebiyle dasatinib başlanması planlandı. 
Dasatinib sonrası yakın BOS basıncı takibi yapılması planlandı.

Sonuç: Çok nadir anektodal ciddi yan etkiler belli aralıklarla bildirilmekte-
dir; fakat bu tip yan etkilerin sıklığını tahmin etmek, söz konusu tablolar 
çok sessiz seyredebileceği ve tanı konmadan ölümcül olabileceği için 
her zaman gerçekliği tam olarak yansıtmayabilir. Farkındalık arttıkça tanı 
koymada ısrarcı davranmak ve biriken vakaların bildirilmesinde gösteri-
lecek özen, ilaç ve yan etki bağlantısını daha net bir şekilde tanımlamaya 
yardımcı olacaktır. Alternatif TKİ’lerin bu ters etkiye yol açıp açmadıkları 
belli değildir, bu konuyla ilgili daha fazla bilgi birikene kadar aynı uyarı 
tüm TKİ’ler için dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kronik myeloid lösemi, imatinib, intrakranyal hipertansiyon, 
serebral ödem

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-106 Referans Numarası: 450

MYELOFİBROZİS HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE 
NAKLİ SONUÇLARIMIZ:TEK MERKEZ DENEYİMİ
Elif Birtaş Ateşoğlu , Meral Şengezer, İmran Dora, Çiğdem Eren, Demet Çekdemir,  
Zafer Gülbaş

Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli

Giriş: Myelofibrozis mevcut tedavilerle kür elde edilme şansı olmayan 
yüksek risk grubu hastalarda düşük sağkalıma sahip bir hastalıktır. Bu 
hastalarda kür elde edilme olasılığı olan tek tedavi yöntemi allojeneik kök 
hücre naklidir. Bu sebepten biz de merkezimizde myelofibrozis nedeniyle 
allojeneik kök hücre nakli yapılmış olan hastalarımızın nakil sonuçlarının 
analizini yapmayı planladık.

Metod: Mart 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Fludarabin-Busulfan-
ATG rejimiyle allojeneik kök hücre nakli yapılan myelofibrozis hastalarının 
verileni topladık ve analiz ettik.

Sonuçlar: Toplam 13 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların özellikleri 
ve bulguları Tablo 1’de özetlenmektedir. 13 hastanın 7’sine HLA-eş kar-
deşten, 5’ine akrabadışı ve 1’ine haploidentik nakil yapılmıştı. 100 günlük 
mortalite %154 olarak hesaplandı. 1 yıllık sağkalım ise %57 olarak tespit 
edildi (Şekil 1).

Tartışma: Bulgularımıza göre, myelofibrozisli orta yüksek ve yüksek riskli 
hastalarda allojeneik nakil hasataların önemli kısmında uzun süreli sörvi 
sağlamaktadır ve bu grup hastalara önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler: myelofibrozis, allojeneik kök hücre nakli



301

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

Şekil 1.

Tablo 1.

n 13

Yaş, medyan (aralık) 59(42-65)

Kadın/Erkek 6/7

Allojeneik Nakil Tipi

HLA-eş kardeş 7

Haploidentik 1

Akrabadışı 5

Nötrofil engrafman süresi, gün; medyan(aralık) 21(14-26)

Trombosit engrafman süresi, gün; medyan(aralık) 21(14-37)

Bakteriyel enfeksiyon 7(%53,8)

100 günlük mortalite 2(%15,4)

1 yıllık sağkalım %57

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-107 Referans Numarası: 25

DEMİR KARBOKSİMALTOZUN AŞIRI DOZDA UYGULANIMI 
OLGU SUNUMU
Murat Çınarsoy1, Ahmet Kürşad Güneş1, Hilmi Erdem Gözden1, Esra Nur Yetkin2

1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü

Giriş: Demir eksikliği anemisi tedavisinde parenteral demir kullanımı 
giderek yaygınlık kazanmaktadır. Tedavi etkinliği ve tedaviye yanıt süresi 
oral demir tedavisi ile aynı olmasına rağmen,oral demir tedavisine yanıtsız 
olan hastalarda demir emilim bozukluğunu dışlayacak standart haline 
gelmiş bir test bulunmaması yanısıra tedavi uyumundan şüphenilen 
hastalarda, oral demir tedavisini ortaya çıkan yan etkiler nedeni ile kulla-
namayan hastalarda veya ilaçların tablet formunu tedavide kullanamayan 
hastalarda, parenteral demir tercih edilen tedavidir.

Olgu Sunumu: 36 yaşında kadın hasta,demir eksikliği anemisi teda-
visinin 2.ayında cilt renginde koyulaşma olması nedeni ile yapılan 
testlerinde ferritin değeri 3500 ng/ml tespit edilmiş. Hastanın sistemik 
sorgusunda ve fizik muayenesinde cilt rengindeki değişiklik dışında 
patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın serum ferritin düzeyi 3000 ng/
ml olarak ölçüldü. Hastaya yazılan reçeteleri taradığımızda tedavi olarak 
demir karboksimaltozun uygulandığını tespit ettik. Ferritin değerinin 
demir karboksimaltoz uygulanan hastalarda erken dönemde karşılaş-
tığımız ve beklenen yüksek değerlerin çok üstünde olması nedeni ile 
uygulama şemasını sorguladık. Hastaya demir karboksimaltoz uygu-
lamasının ilaç prospektüsünde ve yayınlarda önerilen uygulama şek-
linden farklı olarak, 8 hafta süre ile 1000 mg/hafta dozunda olduğunu 
tespit ettik. Bu uygulama ile hastaya toplam 8000 mg dozunda demir 

karboksimaltoz uygulandığı hesaplandı. Hastaya kardiyak T2* manye-
tik resonans görüntüleme(MRI), karaciğer T2*MRI, beyin MRI tetkikleri 
yapıldı. Hastanın karaciğer ve dalakta belirgin demir yükü artışı saptan-
mış iken, beyin ve kardiyak MR sonucunda ise patoloji tespit edilmedi. 
Hastaya deferasiroks 20 mg/kg/gün dozunda başlandı. Hastanın demir 
şelasyon tedavisinin ikinci haftasında ferritin değeri 1900 ng/ml değe-
rine düşerken hastanın cilt renginde belirgin bir değişiklik saptanmadı. 
Hastanın demir şelasyon tedavisine normal serum ferritin değerine ula-
şılıncaya kadar devam edilmesine karar verildi.

Sonuç: Demir karboksimaltozun aşırı dozda kullanımının bidirildiği lite-
ratür verisi bulunmayıp, ulusal ilaç daireleri düzeyinde post marketing 
advers vaka bildirimleri mevcuttur. Bu bağlamda konu ile ilgili olduğu 
tespit edilen iki veri olup,bunlardan ilki 16 haftada toplam 8000 mg alım 
ile ortaya çıkan hipofosfatemik osteomalazi vakası iken, diğeri ise altı ayda 
18000 mg demir karboksimaltoz alan Fransa’dan bir vakadır. Bu hasta 
ekstrapiramidal bulguların ön planda olduğu hareket bozukluğu kliniği ile 
prezente olup, demir şelasyon tedavisi ile yürüme bozukluğunun kısmen 
de olsa düzeldiği ve ilk dönemde ortaya çıkan yatağa bağımlılık halinden 
kurtulduğu bildirilmiştir. Ülkemizde ilk ve dünyada üçüncü olarak bildi-
rilen vaka olan hastamızın erkene dönemde demir şelasyon tedavisi ile 
nörolojik komplikasyon gelişmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anemi, demir, ferritin, karboksimaltoz

  Erişkin Akut Lösemiler

P-108 Referans Numarası: 242

NÜKS-DİRENÇLİ ALL OLGUSUNDA INOTUZUMAB 
OZAGAMICIN İLE SAĞLANAN REMİSYON SONRASI ALLO-
KHN: İLK TÜRKİYE DENEYİMİ
Salih Sertaç Durusoy, Handan Haydaroğlu Şahin, Vahap Okan, Mustafa Pehlivan

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Nüks-Dirençli (R/R) ALL hastalarında remisyon oranları standart 
kurtarma tedavileri ile düşük olup prognoz oldukça kötüdür. Remisyon 
süresinin kısa olmasından dolayı uygun hastalarda kök hücre nakli teda-
vide önemli bir seçenektir. Remisyon eldesi için çok fazla tedavi seçeneği 
bulunmamaktadır. İnotuzumab Ozogamicin, anti CD 20 monoklonal anti-
koru olup R/R ALL tedavisinde kullanılmaktadır.

Olgu: Otuz dokuz yaşında kadın hasta ilk olarak Eylül 2016’da B-ALL 
tanısı aldı. Hoelzer Faz I-II tedavileri sonrası remisyon elde edildi. HLA 
tam uyumlu kız kardeşinden allojenik nakil planı yapılan hastaya kranial 
radyoterapi ile MSS profilaksisi yapıldı. Birinci ayda erken nüks görüldü. 
Hastaya kurtarma tedavisi olarak sırası ile Hyper CVAD ve FLAG tedavileri 
verildi fakat remisyon elde edilemedi. Flowsitometri de CD22 pozitifliği 
gösterilen hastaya erken erişim programından İnotuzumab Ozagamicin 
tedavisi başlandı. 1 kür Inotuzumab sonrası kontrol kemik iliği değer-
lendirmesinde blast oranı %5 altında olması üzerine hastaya 1 kür daha 
Inotuzumab tedavisi verildi. 2 kür Inotuzumab sonrası remisyonda olan 
hastaya Bu 11,2Flu180ATG10 (Busulfan, Fludarabin, Anti-Timosit globu-
lin) hazırlama rejimiyle; 44 yaşında HLA tam uyumlu kız kardeş verici-
den, 6,5*10/kg CD34+ PKH infüzyonu ile nakil yapıldı. Allojenik nakil 
sürecinde Venooklüzif Hastalık (VOH) profilaksisi için Defibrotide kulla-
nıldı. Nakil sürecinde VOH gözlenmedi. Nötrofil engraftmanı 17.günde, 
trombosit engraftmanı 21.günde gerçekleşti. Graft versus host hastalığı 
(GvHD) profilaksisi CsA ile yapıldı. 60. günde GvHD gözlenmedi. Nakil 
sonrası 75. günde sitopenileri gelişen hastanın yapılan kemik iliği aspi-
rasyon değerlendirmesinde %15 blast görüldü. Kurtarma tedavisi olarak 
FLAG+DLI tedavisi verildi. Kontrol yanıt değerlendirmede kemik iliği 
aspirasyonunda blast oranı %40 saptanması üzerine hastaya kurtarma 
tedavisi olarak yüksek doz metotreksat ve L-asparajinaz içeren Toronto 
Faz-I tedavisi verildi. Tedaviden yanıt alınamayan hasta hastalık progres-
yonu sonrası ex oldu. 

Tartışma: R/R ALL olgularında standart kurtarma tedavilerine yanıt oranı 
oldukça düşüktür. Bu bağlamda anti CD22 monoklonal antikoru olan 
İnotuzumab tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Bizde birçok kur-
tarma tedavisine dirençli olan olgumuzda kullandık ve yanıt elde ettik. R/R 
ALL olgularında Inotuzumab Ozagamicinin etkinliği için daha fazla olgu 
deneyimi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nüks, Dirençli, ALL, Inotuzumab Ozagamicin, Allojenik KHN
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  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-109 Referans Numarası: 448

KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU SIRASINDA GELİŞEN  
PRES SENDROMU; OLGU SUNUMU
Füsun Gediz1, Tuğba Çetintepe1, Yaprak Özüm Ünsal2, Evin Timur1, Özgür Sipahi Esen3, 
Oktay Bilgir1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Posterior reversibl lökoensefalopati sendromu (PRES) değişen seviyede 
baş ağrısı, görsel rahatsızlıklar, nöbetler, fokal nörolojik defisitler ile 
seyreden, radyolojik olarak tipik bilateral subkortikal / kortikal vazojenik 
ödem ve ağırlıklı olarak posterior hemisfer tutulumu gösteren nörotoksik 
bir sendromdur. 64 Yaşında erkek hastaya, Ig G kappa Multıpl Myelom 
tanısı ile 4 kür bortezomib- siklofosfamid-dekzametazon tedavisi son-
rası hematopoetik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi planlandı. 
Kemoterapi (Siklofosfamid 4gr/m2) ve filgrastim ile kök hücre mobili-
zasyonu planlanan olgunun sistem muayenesi normal, özgeçmişinde 
özellik yoktu. Filgrastim 10 mikrogram/kg/gün subkutan verildi. Hasta 
filgrastim 7. Günde kök hücre aferezine alındı. Kök hücre aferezinin 
ikinci gününde ani gelişen şuur kaybı ile birlikte sola versif tekrarlayan 
nöbet ve solda todd parezisi gelişti. Bilinci konfü, sol hemiplejik, solda 
babinski kanıtı olan hastanın bilgisayarlı beyin tomografisi ve diffuzyon 
manyetik rezonans görüntülemesinde akut nöroradyopatolojik bulgu 
saptanmadı. Lökosit 38,390 mm3, Hb:9,2 gr, trombosit: 81000, glukoz:123 
mg/dl, üre:27 mg/dl, kreatinin:1.14, AST:25U/L, ALT:10 U/L, sodyum:131 
mmol/L, ve CMV DNA negatifti. Elektroensefalografisinde (EEG) çekim 
boyunca sağ üst ekstremitede fokal motor aktivite izlenmiş olup bu 
esnada solda frontosentral odak olduğu görüldü. Tekrarlayan dirençli 
parsiyel başlangıçlı nöbetleri nedeniyle diazem ve levetiresetam (1500 
mg/g) başlandı. Beyin omurilik sıvısı incelemesinde lökosit:20/mm3, pro-
tein:94 mg/dl (N:15-45 mg/dl), pandy: negatif, glukoz: 77 mg/dl saptandı.
Bos patolojisi bening saptandı. Antiepileptik tedavi (diazem ve yüksek 
doz) levetiresetam sonrası yaklaşık 24 saat süren status şeklinde nöbeti 
kontrol altına alındı. Kontrol EEG’si normal saptandı. Hastaya antiepileptik 
tedavi dışında nöbet eşiğini yükseltebilecek ilaç tedavisi verilmesinden 
kaçınıldı. Bilateral oksipital, sağ parietal ve sol frontal bölgelerde T2 ve 
flair görüntülerde hiperintens, difüzyon ağırlıklı görüntülerde hiperintens 
sinyal değişiklikleri izlenmekte idi. Hastada mevcut tablo PRES sendromu 
olarak değerlendirildi.Literatürde siklofosfamide atfedilen PRES olgula-
rında, endotel disfonksiyonuna katkıda bulunabilecek sıvı yüklenmesi, 
hipertansiyon ve / veya böbrek yetmezliği varlığıda belirtilmiştir. Ayrıca 
G-CSF ile kök hücre mobilizasyonu yapılan ve PRES gelişen az sayıda olgu 
sunumu mevcuttur. Erken tanı ve uygun tedavi ile hastada hızlı ve tam bir 
iyileşme sağlandı. Hastanın bulguları,litaretürde benzer olgulara uygun 
olarak yaklaşık 2 hafta içinde normale döndü. Bu yazıda kemoterapi ve 
filgrastim uygulamasından sonra nadir görülen PRES olgusuna dikkat 
çekmek amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: siklofosfamid, filgrastim, PRES

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-110 Referans Numarası: 462

GCS-F MOBİLİZAYONU EVDE Mİ HASTANEDE Mİ?
Kazım Çamlı1, Mehmet Ali Karaselek1, Özcan Çeneli1, Seda Yılmaz1, Ümran Çalışkan2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Konya

1989 yılından sonra güvenli, emniyetli ve etkin mobilizasyon rejimlerinin 
geliştirilmesiyle poliklinik koşullarında günübirlik olarak, mobilizasyonu 
yapılmakta ve güvenli bir şekilde kök hücre toplanmaktadır. Çalışmada 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde 2012–
2017 yılları arasında GCS-F ile evde ve hastanede gerçekleştirilen mobili-
zasyonunun CD34+ hücre sayısına etkisi değerlendirilmiştir. 

Evde mobilize edilen hastaların E/K oranı 28/25, ortanca yaş 60 (69-32), 
ortalama kilo 74 (102-44) olarak bulunmuştur. Hastaların tanıları: MM: 38, 
NHL: 9, HL: 1, DBBHL: 4, MCL: 1. Ortalama yanıt süreleri MM’de 5,1, NHL 
5, HL 5, DBBHL 5 ve MCL için 5 gündür. İşlem önceleri CD34+ (µl) MM’de 

112,78, NHL 120,31, HL 118,54, DBBHL 125,22 ve MCL 66,23 olarak bulun-
muştur. İşlem önceleri TMNC değerleri MM’de 7, NHL 6,32, HL 5,9, DBBHL 
10,4 ve MCL 9,5’dir. Hedef CD34+ hücre sayısına 17 hastada 1 işlemde, 
33 hastada 2 işlemde ve 3 hastada 3 işlem de ulaşılmıştır. 1 işlem yapı-
lan hastalarda işlem sonrası ürün CD34+ (µl) sayıları ve kg başına düşen 
CD34+ hücre sayısı sırasıyla MM’de 2500/6,6x106, NHL 1837/4,7x106, HL 
2314/4,9x106, DBBHL 2395/5,77x106 ve MCL 1732/5,52x106 olarak bulun-
muştur. 2 işlem yapılan hastalarda işlem sonrası ürün CD34+ (µl) sayıları 
ve kg başına düşen CD34+ hücre sayısı sırasıyla MM’de 2177/4,7x106, NHL 
1592/2,8x106, DBBHL 2395/3,24x106 olarak bulunmuştur.

Hastanede mobilize edilen hastaların E/K oranı 18/12, ortanca yaş, ortala-
ma kilo 56 (71-29)’dır. Hastaların tanıları: MM: 21, NHL: 3, HL: 6. Ortalama 
yanıt süreleri MM için 4, NHL 5, HL 5 gün tespit edilmiştir. İşlem önceleri 
CD34+ (µl) MM için 106,31, NHL 143,9, HL 131,23 olarak bulunmuştur. 
İşlem önceleri TMNC değerleri MM için 6,5, NHL 7,4, HL 5,3 olarak tespit 
edilmiştir. Hedef CD34+ hücre sayısına 8 hastada 1 işlemde, 17 hastada 2 
işlemde ve 5 hastada 3 işlem sonunda ulaşılmıştır. 1 işlem yapılan hastalar-
da işlem sonrası ürün CD34+ (µl) sayıları ve kg başına düşen CD34+ hücre 
sayısı sırasıyla MM’de 2251/5,6x106, NHL 4560/10x106, HL 7748/18,6x106 
olarak bulunmuştur. 2 işlem yapılan hastalarda işlem sonrası ürün CD34+ 
(µl) sayıları ve kg başına düşen CD34+ hücre sayısı sırasıyla MM’de 
1708/4,2x106, NHL 6,02/2,8x106, HL 974/2,5x106 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak; GCS-F ile evde ve hastanede mobilize edilen hastaların 
işlem öncesi CD34+ hücre sayılarında, toplamCD34+sayılarında ve işlem 
sayısında istatiksel anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bundan dolayı 
klinik durumu iyi olan hastaların kök hücre nakli sonrası hastanede yatış 
süreleri göz önüne alındığında mobilizasyon sürelerinde evde mobilize 
olmalarının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Mobilizasyon, G-CSF, Ev, Hastane

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-111 Referans Numarası: 466

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TEDAVİSİ SONRASI 
GELİŞEN POLİSİTEMİA VERA OLGUSU
Rabia Hacer Hocaoğlu1, Deniz Özmen2, Dilek Keskin2, Nurgül Özgür Yurttaş2,  
Tuğrul Elverdi2, Ayşe Salihoğlu2, Ahmet Emre Eşkazan2, Muhlis Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 
Burhan Ferhanoğlu3, Zafer Başlar2, Nükhet Tüzüner4, Teoman Soysal2

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
4İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Philadelphia negatif miyeloproliferatif neoplazi (MPN); multipotent 
hematopoetik kök hücrenin klonal bir hastalığıdır. Miyeloid ve lenfoid 
neoplazi birlikteliği nadir bir durumdur, lenfoproliferatif neoplazi (LPN) 
sonrasında gelişen MPN ikincil olarak tanımlanmaktadır ve patogenezi 
net olarak aydınlatılamamıştır. Burada diffüz büyük B hücreli lenfoma 
(DBBHL) tanısı olan ve kombine kemoimmünoterapi sonrasında remis-
yonda takip edilirken, JAK2 V617F pozitif polisitemia vera (PV) gelişen bir 
olgu sunulmuştur.

Olgu: 60 yaş erkek hasta, 2009 Mayıs’ta halsizlik, nefes darlığı, sarılık ile 
başvurdu. Tıbbi hikayesinde kronik inaktif hepatit B virüs (HBV) enfeksi-
yonu dışında özellik saptanmayan hastaya, yaygın lenfadenopatileri tespit 
edilmesi üzerine yapılan lenf nodu eksizyonel biyopsi sonucunda hastaya 
DBBHL tanısı konuldu. Evre III, bulky kitlesi olmayan hastaya HBV profi-
laksisi altında 8 kür R-CHOP tedavisi verildi ve tam remisyon elde edildi. 
Remisyonda takip edilirken 2010 yılı Kasım ayında ısrarcı hemoglobin 
yüksekliği tespit edildi (Şekil 1). Polisitemi açısından yapılan inceleme-
lerinde; eritropoietin: 2,25 (düşük) bulundu ve eritrositozu açıklayacak 
ikincil bir neden saptanmadı. Çevresel kanda polimeraz zincir reaksiyonu 
ile JAK2 V617F (+) tespit edilen hastanın, kemik iliği biyopsisinde PV’yi 
destekler bulgular dışında ek bir patoloji tespit edilmedi. PV tanısı konan 
ve trombozu olmayan hastanın antiagregan tedavi ve aralıklı flebotomi 
ile hemoglobin ve hematokrit değerleri stabil seyretmektedir (Şekil 1). En 
son Haziran 2018’de görülen hastanın tetkiklerinde lökosit:14,8x109/L, 
hemoglobin: 14,8 g/dl ve trombosit: 430x109/L saptanmıştır.

Tartışma: Güncel lenfoma tedavileri ile beraber sağ kalım sürelerinin 
uzaması ikincil malignite gelişim riskini arttırmıştır. Literatüre bakıldığında 
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[J Clin Oncol. 2003;21(5):897-906] LPN nedeni ile tedavi alan hastalarda 
miyeloid neoplazi gelişim insidansı %10’a ulaşmakta iken, ikincil MPN 
gelişimi daha nadirdir. Bir çalışmada JAK2 dışı genetik instabilitelerin de 
LPN ve MPN gelişimine öncül olabileceği belirtilmiştir [Acta Haematol. 
2013;130(3):142-5]. Olgumuz DBBHL için kemoimmünoterapi tamam-
landıktan yaklaşık 2 yıl sonra JAK2 V617F (+) PV tanısı almış olup, gelişen 
ikincil MPN’nin patogenezinde genetik instabilitenin ve/veya DBBHL için 
uygulanan tedavinin rolü olup olmadığını bilememekteyiz. Olgumuzda 
DBBHL tanısı sırasında JAK2 V617F mutasyonunun durumu bilinme-
mekle birlikte, LPN’nin aktif döneminde lenfoid-miyeloid hematopoietik 
progenitör hücrelerde JAK2 mutasyonunun ortak olarak bulunup, daha 
sonra klinik olarak aktif MPN gelişebildiği de literatürde bildirilmiştir [Acta 
Haematol. 2013;130(3):142-5]. Benzer olguların literatürde artması, ilerle-
yen dönemde ikincil MPN gelişiminin patogenezinde rol alan faktörlerin 
daha da aydınlatılabilmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, kemoimmunoterapi, JAK2, polisitemia vera

Şekil 1.

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-112 Referans Numarası: 22

MASİF SPLENOMEGALİ İLE SEYREDEN DÜŞÜK DERECELİ 
NHL HASTALARINDA R-CVP TEDAVİ SONUÇLARI:  
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Canan Şehit1, Derya Selim Batur2, Nergiz Erkut2, Mehmet Sönmez2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, trabzon

Giriş: Düşük dereceli non-hodgkin lenfomalar tümör hücrelerinin ikiye 
katlanma zamanı uzun olduğundan genellikle yavaş progresse olurlar. 
Asemptomatik hastalarda kemoterapinin toplam yaşam süresine etkisi 
gösterilemediğinden, tedavi hastanın klinik ve laboratuar bulgularına 
göre planlanmaktadır. Ancak günümüzde monoklonal antikor ve hücre içi 
sinyal inhibitörlerinin kullanımıyla tedavide önemli değişimlerin olabile-
ceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, düşük dereceli lenfomalarda tedavi 
gereksinimlerinden bir olan masif splenomegali ve sitopenili hastalarda 
rituximab-siklofosfamid-vinkristin-prednizolon (R-CVP) tedavi rejiminin 
etkinliği değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya masif splenomegali ve sitopeni ile kliniğimize baş-
vuran ve yapılan tetkikler sonrası düşük dereceli lenfoma tanısı konulan 
19 hasta dahil edildi. 9 hasta kadın (%47), 10 hasta erkek (%53), yaş 
ortalaması 62.7 ±12.5 idi. Patolojik değerlendirmede 9 hasta düşük dere-
celi B hücreli lenfoma (small lenfositik lenfoma) (%47), 7 hasta folliküler 
lenfoma (%37), 2 hasta B hücreli kronik lenfositer lösemi (%11) ve 1 hasta 
intrasinüzoidal B hüceli lenfoma (%5) olarak tanımlandı. Hastalara R-CVP 
(rituximab 375mg/m²-siklofosfamid 750mg/ m²-vinkristin 1.4mg/ m² 
maximum 2mg-prednizolon 40mg/ m²) 3 haftada bir 6 kür olarak uygulan-
dı ve tedavi ilişkili komplikasyon gelişmedi. Tedavi sonrası dalak boyutu ve 
periferik kan bulguları değerlendirildi. Tedavi öncesi hastalarda bilgisayarlı 
tomografi ile ölçülen kraniyokaudal dalak boyutu 200±41.2 mm (150-285 
mm) iken, tedavi sonrası 140.6±33.6 mm (74-200 mm) olarak saptandı 
(p<0.001). Tedavi öncesi 11.4±2.1 gr/dl (6.3-14.4 gr/dl) olan hemoglobin 
değeri ise tedavi sonrası 12.2±1.5 gr/dl (9.1-14.9 gr/dl) olarak izlendi. 
Hastaların tedavi öncesi bakılan trombosit değerleri 154±69 x10³ /µL (38-
331x10³ /µL) iken tedavi sonrası 238±78 x10³ /µL (108-449 x10³ /µL) olarak 
saptandı (p<0.001). Lökosit sayılarına bakıldığında tedavi öncesi 13.4±15 
x10³ /µL (2.8-69.2 x10³ /µL) iken tedavi sonrası 6.3±2.7 x10³ /µL (2.7-11.9 
x10³ /µL) idi (Tablo).

Sonuç: Düşük dereceli lenfoma tedavisinde fludarabin, adriamisin, siklo-
fosfamid, bendamustin gibi ajanları içeren farklı tedavi rejimleri kullanıla-
bilmektedir. Ancak kullanılan tedavileri etkinliğinin artması, tedaviye bağlı 
toksisite gelişimine yol açabilmektedir. Bu çalışmada monoklonal antikor 
rituximab ile düşük yoğunlukta kemoterapi birlikteliğinin hastalarda mor-
talite ve morbiditeye neden olabilecek toksisite olmaksızın etkili olduğu 
izlenmekteydi. Sonuç olarak düşük dereceli lenfomalı hastalarda monok-
lonal antikor rituximab ve düşük yoğunlukta kemoterapinin splenomegali 
ve splenomegaliye bağlı bulguların düzelmesinde toksisite gelişmeksizin 
etkin olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Düşük dereceli non-hodgkin lenfoma, Masif splenomegali, 
Rituksimab

Tablo 1.
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M.H. 63 E 30700 10,7 177000 230 9100 13 270000 138

S.Ç. 64 E 69200 7,9 38000 186 9300 9,3 235000 170

M.Ç. 58 E 10700 9,3 122000 265 3000 9,7 174000 200

M.Ö. 76 K 7450 6,3 121000 285 5000 13 160000 140

A.S. 71 E 7000 13,4 106000 200 11300 13,2 252000 143

F.D. 54 K 7500 11,9 239000 169 8700 12,6 301000 101

N.S 75 E 10820 12,2 331000 167 11940 14,9 449000 132

F.D. 58 K 32800 11,7 164000 180 5000 13,5 259000 150

İ.Ö. 76 E 7290 12 132000 274 3720 11,8 224000 155

H.G. 46 E 6300 11,5 259000 218 7730 12,4 278000 190

S.E. 71 K 4100 12,4 113000 160 4380 12,3 189000 125

Z.B. 44 K 4400 13,6 160000 165 5600 12,7 259000 120

F.D. 76 K 6400 9,4 214000 168 4400 9,1 291000 95

N.D. 80 K 17200 14,4 94000 170 3250 12,1 108000 150

İ.B. 64 E 2800 9,2 167000 240 2700 11,9 139000 190

Z.Y. 59 K 5600 11,4 148000 176 5600 11,5 231000 74

M.Ç. 66 E 6200 12,3 110000 220 6000 14,2 133000 164

P.T. 32 K 11700 12,1 176000 194 5500 13 285000 130

M.T. 60 E 6570 12,1 68000 150 8600 12,9 295000 105

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-113 Referans Numarası: 281

FANCONİ ANEMİLİ HASTALARDA HEMATOLOJİK 
MALİGNİTELER VE SONUÇLAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Şule Ünal, Özlem Şatırer, Turan Bayhan, Fatma Gümrük

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Giriş: Fanconi anemisi (FA) olan hastalarda bilindiği üzere malignite riski 
oldukça yüksektir,hematolojik maligniteler ise en büyük grubu oluştur-
maktadır. Merkezimizde takip etmiş olduğumuz fankoni anemili hasta-
lardan hematolojik malignite geliştirmiş olan 9 hastayı ve prognozunu 
özetlemiş olduğumuz tek merkezli retrospektif kohort çalışmamızdır.

Materyal Method: Takip etmiş olduğumuz 9 hastanın 8 tanesinde Akut 
myeloid lösemi, 1 tanesinde ise izlemimizde mds gelişmiştir.

Sonuçlar: Merkezimizde takip etmiş olduğumuz fankoni aplastik anemili 
hastaların (FA) yaş aralığı 1ile 15 yaş arasında olup ortalama yaş 12 idi.
Hematolojik malignite tanısı alan hastaların yaş ortalaması ise 15 olarak 
raporlanmıştır (7-29 yaş).

Hastaların 2 tanesinde (1;9),1 tanesinde del 7,1 hastada der(3)/der(8),1 
hastada 17p/11p anomalisi mevcuttur.

4 hastaya AML protokolü uygulanmış olup; 1 hastaya düşük doz metotrek-
sat, 1 hastaya mini-flag diğer hastaya ise sadece metilprednizolon tedavisi 
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uygulanmıştır. 2 hastaya HSCT yapılmıştır bu hastalardan birisi mds geliş-
tirmiş olan hasta olup; bu hastaya hematopoetik kök hücre transplantas-
yonu yapılmadan önce herhangi bir tedavi verilmemiştir.

HSCT’den önce kemoterapi almadan HSCT uygulanan MDS hastası dışın-
da tüm hastalarımız ex olmuştur.

Tartışma: FA’li hastalar sadece hematolojik malignitelerin gelişimine 
yatkın değil, aynı zamanda çapraz bağlama ajanları için duyarlılıkla 
ilişkili yüksek kemoterapi ve radyoterapi hassasiyetlerine de sahiptir. 
Kohortumuzda, AML’nin gelişmesinden sonra mortalite oranları çok yük-
sek seyretmiş olup, bu durum düzenli kemik iliği incelemelerinin, mortali-
teyi azaltmada bizlere yardımcı olabileceğini göstermektedir. Daha büyük 
kohortlarda yapılan ek çalışmalar ile lösemi geliştiren FA hastalarında 
kemoterapi olmaksızın HSCT’nin etkinliğini ve güvenilirliğini test edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Fankoni aplastik anemisi, myelodisplastik sendrom, akut mye-
loid lösemi

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-114 Referans Numarası: 230

ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ BİR OLGUDA OSTEOMYELİT İLE 
KARIŞAN BİLATERAL TİBİAL KEMİK NEKROZU
Arzu Akyay, Ahmet Sığırcı, Zeynep Özdemir

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Orak hücre anemisi (OHA) dünyada en sık görülen hemoglobino-
patilerden biridir. Hemolitik anemiye bağlı olarak sarılık, solukluk, kara-
ciğer ve dalak büyüklüğü görülürken, klinik bulguları asıl ortaya çıkaran 
hastalığa bağlı krizlerdir. Orak hücreli anemili hastalarda kemik iliğindeki 
genişleme ve tekrarlayan kemik enfarktları iskelet değişikliklerine ve 
vertebralarda düzleşme ve aseptik nekrozlara neden olabilir. Burada 
yürümede güçlük ve bacak ağrısı yakınması ile başvuran, bilateral tibiada 
osteonekroz tespit edilen ve önce osteomyelit tedavisi alan daha sonra 
OHA tanısı konulan bir çocuk olgu sunulmuştur.

Olgu: On bir yaşında öz ve soy geçmişinde özellik olmayan, anne-baba 
arasında kuzen evliliği olan kız hasta bir hafta önce başlayan eklem ve 
bacak ağrısı, yürümede zorluk yakınması ile başvurdu. Fizik muayene-
sinde hafif ikter ve sağ tibia proksimal kesiminde hassasiyet ve hafif ısı 
artışı mevcuttu; eklemlerde ısı artışı, şişlik, kızarıklık tespit edilmedi. Diğer 
sistem muayeneleri normaldi. Tam kan sayımında beyaz küre 19300/mm3, 
hemoglobin 5.9 g/dl, MCV 94,4 fl, trombosit sayısı 44000/mm3 idi; LDH 651 
U/L, total bilirubin 4,3 mg/dl, direk bilirubin 0,3 mg/dl, CRP 48,9 mg/L ola-
rak tespit edildi. Hastanın periferik yaymasında fragmente eritrositler ve 
hedef hücreleri gözlendi. Kan B12 ve folik asit düzeyi normal geldi. Bacak 
ağrısına yönelik yapılan MRI incelemesinde her iki tibia diafiz proksimal ve 
orta kesimlerde belirgin olmak üzere distal diafiz ve metafizde medullada 
sinyal değişikleri tespit edilerek kemik enfarktı açısından anlamlı olarak 
değerlendirildi. Hastaya eritrosit süspansiyonu, hidrasyon, non-steroid 
antiinflamatuvar ilaçlar verilerek akut faz reaktanlarının da yüksek olması 
nedeniyle osteomyelit düşünülerek meropenem, vankomisin tedavisi 
başlandı. Hasta istirahate alındı, tedavinin 10. gününde hastanın bulgula-
rında belirgin azalma oldu, akut faz reaktanları geriledi ve taburcu edildi. 
Daha sonra çıkan hemoglobin elektroforezinde HbA %0, HbA2 %3,1, HbF 
%18,1, HbS %78,8 tespit edildi. Periferik yayma tekrar değerlendirildiğn-
de orak hücreler gözlendi. Bu bulgulara dayanarak hastaya OHA teşhisi 
konuldu. Takiplerinde düzenli transfüzyon programına alınan hastada 
benzer şikayetler tekrar gözlenmedi.

Tartışma: OHA’de vazo-oklüzyon üç yaşın altında genellikle el veya ayak 
parmaklarında görülür ve daktilit diye adlandırılır. Daha büyük çocuklarda, 
adolesanlarda ve erişkinlerde uzun kemikler, kostalar, sternum, vertebralar 
veya pelvisde olabilir. Bazen birden fazla kemik etkilenir. Etkilenen bölge-
de ağrının yanında şişlik ve eritem de olabilir ve bazen ostemyelitle karışa-
bilir. Bizim hasta da ilk başta osteomyelit tedavisi almış sonra hemoglobin 
elektroforezi ile kesin tanısı konulmuştur.

Sonuç: Anemi, sarılık, kemik-eklem ağrıları yakınmaları ile başvuran 
hastalarda etyolojide OHA’ye bağlı vazooklüzif krizlerin olabileceği akılda 
tutularak hastalara yeterli hidrasyon ve analjezi sağlanmalı, gereksiz teda-
vilerden kaçınılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Orak hücreli anemi, kemik enfarktı

Şekil 1. T2 ağırlıklı MRI görüntülemede bilateral tibia proksimalinde kemik enfarktı ile uyumlu görünüm.

Şekil 2. T1 ağırlıklı MRI görüntülemede bilateral tibia proksimalinde kemik enfarktı ile uyumlu görünüm.



305

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

  Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç 
Farmakolojisi / Apopitoz
P-115 Referans Numarası: 182

KEMİK İLİĞİ BİOPSİSİ SONRASI PRİLOKAİNE BAĞLI 
METHEMEGLOBİNEMİ OLGUSU
Mehmet Selman Öntan3, Ümitcan Ateş3, Ali Yılmazer3, Mertcan Ataca3, Gizem Korkut3, 
Alev Garip Acar2, Mehmet Ali Özcan2, Mustafa Oktay Tarhan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Dahiliye Bilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prilokain, basit invazif girişimlerde kullanılan, hemoglobinin okside olma-
sını kolaylaştıran bir lokal anestezik ajandır. Hemoglobin yapısında bulu-
nan +2 değerlikli demirin +3 değerlikli hale gelmesiyle methemoglo-
binemi (MetHb) meydana gelir. Methemoglobinin kandaki oranı %1-2 
arasındadır. Normal değerlerin üstünde hipoksi, siyanoz, takipne gibi 
klinik durumlar görülebildiği gibi ölüme de neden olabilir. Biz de burada 
kemik iliği biyopsisi için perkutan sakro iliaka posterior süperiora prilo-
kainle lokal anestezi uygulanması sonrası gelişen methemoglobinemi 
olgusunu sunduk.

Bilinen diabetes mellitus tip 2, hipertansiyon ve hipotiroidisi olan 60 yaşın-
da kadın hasta 3 gündür yaklaşık 4 saatte bir olan 39°C bulan ateş yük-
sekliği, üşüme-titreme ile başvurdu. Hastanın başvurusunda Lökosit:900 
/uL Nötrofil:0/uL, Trombosit:345000/ul, Hb:12,9 g/dL olarak saptandı.  
Nötropenik ateş tetkik etmek amacıyla Genel Dahiliye Servisi’ne yatırılan 
hastanın ampirik antibiyoterapisi başlandı. Kemik iliği biyopsisi yapıldı. 
Kemik iliği biyopsisi sonrası izlemde nefes darlığı gelişen hastada sant-
ral ve periferik siyanoz geliştiği görüldü. Ayırıcı tanıya yönelik D-Dimer, 
arteryel kan gazı gönderildi. Arteryel kan gazında ph:7.46 pCO2:32mmHg 
pO2:68mmHg SatO2:%95 HCO3:24mmol/L Lac:0,9 mmol/L olarak sap-
tandı. D-Dimer:2,3 ug/mL olarak saptandı. Pulmoner tromboemboli dış-
lanamadığından Enoksaparin 2x0,4 cc başlandı.Periferik ve santral siya-
nozu belirginleşen hastada methemoglobinemi (MetHb) ön tanısıyla 
methemeglobin düzeyi istendi. İşlemden sonra 3.saatte alınan kanda 
methemoglobinemi düzeyi %24,7 saptandı. Yüksek doz askorbik asit teda-
visi başlanan hasta monitörize edilerek yakın takip edildi. 4-6 lt/dk nazal 
kanülle O2 desteği alan hastanın pulseoksimetre takibinde satO2:%90-95 
olarak gözlendi. İlk doz askorbik asit uygulamasından 2 saat sonra (kemik 
iliği biyopisisinin 6.saatinde) kontrol methemoglobinemi düzeyi %22 
olarak saptandı. İzlemde siyanozu kısmen gerileyen hastanın yaşamsal 
bulguları stabil olarak izlendi. İşlemden 18 saat sonra bakılan methemog-
lobin düzeyi 4,8 saptanan hastaya metilen mavisi uygulanmadı.

Prilokaine bağlı methemoglobinemi oldukça nadir görülen bir durum 
olmakla birlikte lokal anestezi sonrası siyanoz gelişen hastalarda MetHb 
akla gelmelidir. Kemik iliği biyopsisi sonrası hastalar siyanoz gelişimi 
açısından bilgilendirimelidir. Gereklilik halinde pulseoksimetre ile hasta 
takibi, zamanında müdahale edilmesi ciddi sorunları önleyebilir. Tedavide 
intravenöz metilen mavisi ve askorbik asit kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, prilokain, siyanoz, kemik iliği biyopsisi

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-116 Referans Numarası: 128

TUROKTOKOG ALFA 40°C’DE SAKLAMA ESNASINDA VE 
ÇEŞİTLİ ISI DÖNGÜLERİNDE STABİLDİR
Sibel Köksoy1, Brigitte Brand-Staufer2, Patrycja Wojtyniak Dahl3,  
Sigrun Debes Johansen3, Anne Mette Nøhr3

1Novo Nordisk, Türkiye 
2Novo Nordisk, İsviçre 
3Novo Nordisk, Danimarka

Giriş ve Amaç: Hemofili hastaları spontan veya travmatik kanamalar 
deneyimleyebilirler; bu nedenle koagulasyon faktörlerinin pratik saklama 
koşulları, stabiliteleri ve taşınabilirlikleri hastalara daha esnek şartlar sağ-
lamak için kritik önem arz eder. Turoktokog alfa hemofili A tedavisinde 
kullanılan bir rekombinant FVIII’dir. Biz turoktokog alfanın 3 ay süreyle 
40°C’de saklandığı ve 5°C ve 40°C arasındaki saklama koşullarında birçok 
defa taşındığı durumdaki stabilitesini inceledik. 

Materyal ve Metot: Uzun dönem stabilite, ürünün 5°C ±3°C/ortam nemi/
karanlık şartlarda 27 ay süreyle ve sonrasında 40°C ±2°C/%75 rölatif 
nem (RH) ±%5 RH şartlarında 3 ay süreyle saklanmasıyla test edilmiştir. 
Tekrarlayan ısı değişikliklerinin etkisi, 5°C ±3°C/ortam nemi/karanlık şart-
larda 24 ay süreyle saklanmasını takiben 5°C ve 40°C/%75 RH’da 10 defaya 
kadar döngü yapılmasıyla test edilmiştir; ürün daha sonra 40°C/%75 RH’da 
3 ay saklanmış (sonuçta 40°C’de toplam 4 ay) ve 30 aylık raf ömrünü sağla-
mak için 5°C’ye dönülmüştür. Tüm çalışmalarda en düşük, en yüksek ve bir 
orta güçteki turoktokog alfa (250, 1500/2000 and 3000 IU) kullanılmıştır. 
Stabilite değerlendirmesi potens (kromojenik substrat analizi kullanılarak 
araştırılmıştır), saflık, okside formlar (revers faz yüksek performanslı sıvı 
kromatografi kullanılarak araştırılmıştır) ve su içeriği (yakın-infrared spekt-
roskopi ile değerlendirilmiştir) ile incelenmiştir. 

Bulgular: Turoktokog alfanın potensi, yüksek saklama sıcaklığı ve nem 
şartlarında test edilen ürün gücü için belirlenen raf ömrü sınırları içerisin-
de idame olmuştur (Şekil 1). On defaya kadar ısı değişiklikleri ve 40°C’de 
saklama potensi etkilememiştir. Her iki çalışma için, ürün saflığı, okside 
formları ve su içeriği stabildir; raf ömrü tanımlama sınırlarıyla uyumludur. 

Sonuç: Turoktokog alfa 40°C’de saklandığında ve 5°C ile 40°C arasında 
değişen ısı döngüsünde stabildir. Bu bulgular hastalara günlük aktiviteleri 
esnasında daha fazla esneklik sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turoktokog alfa, saklama, ısı, stabilite

Şekil 1. Turoktokog alfanın (250, 2000 ve 3000 IU) 5°C/27 ay saklanmasını takiben 40°C/3 ay saklandığındaki 
potensi

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-117 Referans Numarası: 26

HODGKİN LENFOMA SONRASI ERKEN DÖNEM MİKOZİS 
FUNGOİDES GELİŞİMİ
Emrah Kılıçaslan, Muhammet Kürşat Kaptan

Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi

Giriş: Hodgkin lenfoma (HL) germinal veya postgerminal merkez B len-
fositlerden kaynaklanmaktadır. İnflamatuvar bir zeminde neoplastik hüc-
releri (Reed sternberg hücreleri ve onların varyantları) içeren bir bileşime 
sahiptir. HL tüm kanserlerin %0,6’sını, lenfomaların ise %10’unu oluştur-
maktadır. Mikozis fungoides (MF) T hücreli non-hodgkin lenfomadır (NHL) 
ve deri tutulumuyla prezente olup, hastalığın progresyonu ile kan, lenf 
nodu ve visseral organ tutulumları da gözlenebilir. Cilt lezyonları lokalize 
veya diffüz bir şekilde yama veya plak tarzında olabilir. Aynı hastada MF ve 
HL birlikteliği ilk kez 1963 yılında rapor edilmiştir. MF genellikle HL önce-
sinde gözlenmesine rağmen, nadiren tersi de olabilmektedir.

Olgu: 38 yaşında erkek hasta sol servikal bölgede şişlik, gece terlemesi, 
ateş, kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalık 
yoktu. Fizik muayenesinde sol servikal ve supraklavikular lenfadenome-
gali dışında patolojik bir bulguya rastlanmadı. Laboratuvar incelemesin-
de biyokimyasal parametreler normal sınırlar içersinde idi. Sol servikal 
lenf nodu patolojik incelemesi klasik HL- nodüler sklerozan tip olarak 
rapor edildi. PET/CT incelemesinde sol servikal, sol supraklavikular, sol 
infraklavikular, mediastinal ve abdominal bölgede çok sayıda tutulmuş 
lenf nodları ile karaciğer parankiminde ve pelvik kemiklerde çok sayıda 
tutulum gözlendi. Kemik iliği biyopsisi normal olarak değerlendirildi. 
Sonunda hastaya evre 4B HL tanısı konularak ABVD kemoterapi protokolü 
başlandı. İkinci kür ABVD tedavisi sonrası çekilen PET/CT sonucunda tam 
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yanıt gözlenen hastaya dört kür daha kemoterapi verildi ve toplam 6 küre 
tamamlandı. Kemoterapi tamamlandıktan iki ay sonra hastanın gövdesin-
de, servikal bölgede, her iki alt ekstremitede hafif eritematöz, pullanma 
gösteren lezyonlar oluştu (Şekil-1). Bu lezyonlardan yapılan deri biyopsisi 
neticesinde MF tanısı konuldu.

Tartışma: Bir hastada HL ve NHL birlikteliği daha önceden birçok kez rapor 
edilmiştir. İki malignite eş zamanlı gelişebildiği gibi biri diğerinden önce 
veya sonra da gelişebilir. Fakat, MF ve HL birlikteliğine bakıldığında, olgu-
ların büyük çoğunluğunun, önce MF tanısı aldığı, sonrasında HL geliştiği 
görülmektedir. Literatürü incelediğimizde, sadece Lipa ve arkadaşları HL 
tedavisinden yıllar sonra gelişen MF tanılı iki olgu bildirmişlerdir. Malignite 
hastalarında gelişen ikincil malignitelerin allta yatan viral patojenlere, 
bir takım genetik faktörlere, tedavide kullanılan kemoterapötik ajanların 
mutajenik etkilerine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Çoğu vakada HL 
tedavisi sonrası gelişen hematolojik malignitelerin 5-10 yıl, ikincil soliter 
malignitelerin ise 20-25 yıl sonra geliştiği gözlenmektedir. Bizim olgumuz-
da HL tedavisi bittikten iki ay sonra MF gelişmiştir. Literatürü incelediği-
mizde HL sonrası erken dönemde gelişen MF olgusuna rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, Mikozis fungoides

Şekil 1.

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-118 Referans Numarası: 254

LİTERATÜRDE İLK KEZ GÖRÜLEN BİR 
BİRLİKTELİK:SARKOİDOZLU BİR OLGUDA GELİŞEN ALK(-) 
CD30(+) ANAPLASTİK LARGE CELL LENFOMA
Hacer Berna Afacan Öztürk1, Murat Albayrak1, Çiğdem Pala1, Abdülkerim Yıldız1,  
Senem Maral1, Evrim Önder2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
Bölümü 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji 
Bölümü

Giriş: Sarkoidoz tanısı ile takip edilirken ALK(-), CD30(+) anaplastik 
büyük hücreli lenfoma (ALCL) tanısı alan olgumuzu, nadir görülmesi ve 
bu birlikteliğin literatürde ilk vaka olması ve kötü prognozuna rağmen 
Brentuximab vedotin (BV) ile dramatik olarak remisyona girmesi nedeni 
ile literatüre de katkısı olacağı kanaatiyle sunmak istedik.

Vaka sunumu: 21 yaşında erkek hasta ateş, karın ağrısı ve karında şişkin-
lik şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın batın ultrasonografisinde 
yaygın serbest sıvı ve çok sayıda lenf nodu izlendi. Toraks tomografisinde 
de çok sayıda lenf nodu, plevral effüzyon ve minimal perikardiyal effüz-
yon görüldü. Takipte ateşleri parenteral antibiotiklere rağmen devam 
etti. Öyküsünde 8 yıl önce sarkoidoz tanısı aldığı, 5 yıl prednol 5mg/gün 
kullandıktan sonra 3 yıl önce methotrexate 15mg/hafta başlandığı ve son 
1 yıldır takipsiz ve tedavisiz olduğu öğrenildi. Hastaya supraklaviküler 
lenf nodu biopsisi yapıldı ve baskın olarak sinüs paterninde geniş sitop-
lazmalı, atipik mitozdan zengin hücrelerin infiltrasyonu izlendi (Şekil 1). 
Tanımlanan hücreler CD30 ile diffüz ve kuvvetli boyanmış olup (Şekil 2), 
hücreler %90 ALK negatifti. Ki67 aktivitesi %70’di. Hastaya ALK(-), CD30(+) 
ALCL tanısı konuldu ve plevral sıvısında da tutulum görüldü (Şekil 3). 
Hastaya CHOEP kemoterapisi başlandı. Karın distansiyonu ve nefes darlığı 
olan hastanın torasentez ve parasentez drenajından 2000cc/gün geleni 
oldu. Kemoterapinin 15. gününde ateşi devam eden, genel durumu 
düzelmeyen hastaya EPOCH kemoterapisi başlandı. Ateşleri düşen, genel 
durumu toparlayan hastanın kemoterapinin 15. gününde tekrar ateşi baş-
ladı ve genel durumu kötüleşti ve WBC:29900/µL’e yükseldi, 16. gününde 
WBC:52200/µL idi. Periferik yaymada atipik hücre izlenmemesi üzerine 
hastaya BV tedavisi verildi.

Hastanın genel durumunda belirgin düzelme oldu. Takipte 4 kür BV 
tedavisi sonrasında yapılan kemik iliği biopsisinde ve tomografilerinde 
tutulum izlenmedi. Tam remisyonda olan hastaya toplam 8 kür BV verildi. 
Hastaya konsolidasyon amaçlı otolog kök hücre nakli planlandı.

Sonuç: Sarkoidozisli hastalarda malignite insidansının arttığı bilinmekte-
dir. ALCL, bir CD30(+) olgun T hücre lenfomasıdır ve ALK(-) olan tipi kötü 
prognozludur. BV, CD30’a karşı oluşturulan spesifik monoklonal antikor 
bağlayıcı peptitdir ve hücrenin apopitotik ölümüne sebep olur. 

Vakamız özgeçmişinde sarkoidoz tanısı ile takip edilen ve geldiğinde 
genel durumu kötü, yaygın asit ve torakal mayi nedeniyle ciddi nefes dar-
lığı olan bir hastaydı ve biopsisinde ALK(-), CD30(+) ALCL tanısı konuldu. 
Hastamız CHOEP ve EPOCH kemoterapilerine yanıt vermeyerek genel 
durumu giderek kötüleşti. Daha sonra BV verilen hastanın kliniğinde 
dramatik bir düzelme görüldü. Bu olgu ALK(-), CD30(+) ALCL ile sarkoidoz 
birlikteliğinin gösterildiği literatürde ilk vaka olması ve ileri evre ALCL’nın 
BV tedavisine çok iyi yanıt vermesi nedeni ile ve de literatüre de katkısı 
olacağı düşünülerek sunuma uygun bulundu.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidozis, ALK(-) CD30(+) Anaplastik büyük hücreli lenfoma, 
brentuksumab
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Şekil 1.

Şekil 2.

Şekil 3.

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
P-119 Referans Numarası: 452

KOLŞİSİN İLE İNTİHAR GİRİŞİMİ SONRASI GÖRÜLEN 
PANSİTOPENİ VE GRANÜLOSİT BOZUKLUKLARI
Birsen Baysal, Özlem Tüfekçi, Melek Erdem, Şebnem Yılmaz, Hale Ören

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kolşisin; Ailevi Akdeniz Ateşi, gut, amiloidoz, Behçet hastalığı gibi 
birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Anti-inflamatuvar etki-
sini nötrofillerin aktivitesini ve hareketlerini engellemesi yolu ile gösterir. 
Kolşisin ile akut zehirlenme çok sık karşılaşılan bir durum olmamakla 

beraber gastrointestinal ve hematolojik değişikliklerden kardiyojenik şoka 
kadar varabilen ve hayatı tehdit eden ağır bir klinik tabloya neden olabilir. 
Burada kolşisin ile intihar girişimi sonrası pansitopeni ve periferik yayma-
sında anormal yapıda granülositlerin saptandığı bir hasta sunulmuştur.

Olgu sunumu: Ailevi Akdeniz Ateşi nedeni ile takip edilen ve iki yıldır kol-
şisin tedavisi alan 16 yaşında kız hastanın intihar amaçlı 0,5 mg’lık kolşisin 
tabletlerinden 40 adet aldığı öğrenildi. Kolşisin alımından dört saat sonra 
kusma ve ishal şikayeti gelişmesi üzerine acil servise başvuran hasta izlem 
amaçlı çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. İzleminin birinci gününde 
rabdomiyoliz ve akut pankreatit saptanan hastaya destek tedavisi verildi. 
İzleminin ikinci gününde trombositopeni, dördüncü gününde pansitopeni 
(lökosit: 2,8 × 10 9 / L; mutlak nötrofil sayısı: 2,1 × 10 9 / L; hemoglobin:10,8 
g / dL, trombosit:23 × 10 9/ L) gelişti. Periferik kan yaymasında normalden 
daha küçük hiposegmente, genelde tek loblu ve farklı şekillerde çekirdek 
yapısına sahip, displastik ve sitoplazmalarında ince granüller, yer yer vakü-
olizasyon ve çekirdek kalıntıları bulunduran granülositler izlendi (Şekil 1). 
Yoğun bakımda izlenen hastanın destek tedavisi sonrası klinik durumu 
ve laboratuvar bulgularında düzelme gözlendi. Hastanede yatışının 9. 
gününde yapılan tam kan sayımında lökosit: 11,2 × 10 9 / L; mutlak nötrofil 
sayısı: 6,8 × 10 9 / L; hemoglobin:13,6 g / dL, trombosit:287 × 10 9/ L olarak 
izlendi. Kontrol periferik kan yaymasında granülosit anormalliklerin büyük 
oranda gerilediği izlendi. İzleminde klinik durumu düzelen ve tamamen 
iyileşen hasta hastaneden taburcu edildi. Kasıtlı kolşisin zehirlenmesi bu 
hastada geçici pansitopeni ve granülosit anormalliklerine neden oldu. 

Sonuç: Kolşisin intraselüler tübülin proteinine bağlanarak mikrotübül 
oluşumunu sağlayan polimerizasyonu önler. Toksik dozlarda, mikrotübül 
fonksiyonları ve kromozomları etkileyerek mitozu durdurur ve hücre 
bölünmesini engeller; myelosupresyona ve granülositlerin yapısında deği-
şikliklere neden olur. Pansitopeni ve anormal yapıda granülositler kolşisin 
toksisitesini düşündüren ve hastanın kliniğiyle paralel seyreden bir bulgu 
olarak akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kolşisin, pansitopeni, granülosit

Şekil 1. Periferik kan yaymasında küçük, genelde tek loblu ve farklı şekillerde çekirdek yapısına sahip, displastik 
ve sitoplazmalarında ince granüller, yer yer vaküolizasyon ve çekirdek kalıntıları bulunduran granülositler(X1000, 
Wright)

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-120 Referans Numarası: 119

NEONATAL PURPURA FULMİNANS TABLOSUYLA 
BAŞVURAN PROTEİN C EKSİKLİĞİ OLGUSU
Suar Çakı Kılıç1, Yeşim Coşkun1, Özge Yabaş Kızıloğlu1, Funda Tekkeşin2, Fikret Asarcıklı2, 
Gül Nihal Özdemir3, Gülsün Karasu1, M. Akif Yeşilipek1

1Medicalpark Göztepe Hastanesi 
2Sbü Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi  
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

Protein C eksikliği kalıtsal trombofilinin nadir nedenlerinden biridir. 
Yenidoğan döneminde görülen purpura fulminans, warfarin ilişkili cilt nek-
rozu ve gebelikte fetüs kayıplarına neden olabilir. Kalıtsal protein C eksikliği 
2. Kromozomun uzun kolunda PROC (protein C inactivator of coagulation 
factors Va and VIIIa) geninde defekt sonucunda ortaya çıkar. Yenidoğan 
döneminde hızlı tanı konulup tedavisinin planlanması yaşamsal önem taşır.
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Olgu: Altı günlük erkek hasta hastanemiz yenidoğan ünitesine kalçasında 
ve bacaklarında ekimotik cilt lezyonları nedeniyle başvurdu. Doğum son-
rası 2. Günde önce kalçasında sonra da bacaklarında ekimozu başlayan 
hasta başvurdukları merkez tarafından taze donmuş plazma ve antikoa-
gulan tedavi verilerek hastanemize yönlendirilmişti. Anne baba arasında 
ikinci derece akrabalık mevcuttu ve ailenin ilk çocuğuydu. Hastanemize 
başvurduğunda genel durumu iyi, hemodinamik olarak stabil, ateş:36,8 
C, kan basıncı 86/44 mmHg, KTA: 145/dk, Solunum dakika sayısı:40 /dk idi 
Her iki alt ekstremitede nekrotik lezyonları mevcuttu. (Şekil 1) Sağ testiste 
sert, hareketsiz ve ağrısız 2x2 cm çapında kitle tespit edildi. Laboratuvar 
tetkiklerinde tam kan sayımı, biyokimya, PT, aPTT testleri normal sınırlarda 
saptandı. Purpura fulminans, neonatal sepsis ön tanılarıyla antibiyotik 
tedavisi başlandı. Protein C, proten S, antitrombin III düzeyleri istendi. 
Doppler USG’de alt ekstremitlerde tromboz saptanmadı. Abdominal, kra-
niyal USG ve ekokardiyografi normal bulundu. Taze donmuş plazma (2x1) 
ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. Plastik cerrahi ve 
yara bakım ekibi ile nekrotik bölgelerin bakımı yapıldı. Göz konsültasyonu 
yapıldı. Her iki gözde retinal ve koroidal hemoraji ve sağ gözde retina 
dekolmanı tespit edildi. Taze donmuş plazma tedavisi almış olarak has-
tanemize başvuran hastada Protein C aktivitesi (%5), protein S aktivitesi 
%76, antitrombin aktivitesi %75,5 bulundu. Protein C eksikliği ön tanısıyla 
hastadan ve anne babasından mutasyon analizi gönderildi. Mutasyon 
analizi sonucunda hastada homozigot PROC:c.950>T p. (Pro317Leu) 
mutasyonu, anne ve babasında aynı mutasyonun heterozigot taşıyıcılığı 
saptandı. 13. Günde hipertansiyon gelişen hastada renal doppler USG’de 
tromboz saptanmadı. Lezyonlar 38. günde tamamen kayboldu. Hasta 
halen protein C proflaksisi almakta olup karaciğer transplantasyonu 
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: protein C, purpura fulminans

Şekil 1. Hastanın nekrotik cilt lezyonları

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-121 Referans Numarası: 445

NÜKS ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON HODGKİN 
LENFOMALI HASTALARIMIZIN İZLEMİ
Burcu Kılınç1, Berrak Öztosun1, Onur Şahin Petten2, İbrahim Adaletli3, Sebuh Kuruoğlu3, 
Hilal Akı4, Tülin Tiraje Celkan5

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Anaplastik büyük hücreli non hodgkin lenfoma(ALCL) çocuk ve adolesan 
çağ NHL’ın %10-15’ini oluşturur ve 15 yaş altında sıklığı milyonda 1.2 
olarak verilmektedir. B semptomları ve ekstranodal tutulum(deri, akciğer, 
kemik ve yumuşak doku) sık görülmektedir. Bu lenfoma tipinde CD 30 
ve nükleoler fosfoprotein gen nucleofosmin1 (npm1’)in alk (anaplastik 
lenfoma kinaz) denilen gen ile füzyon yaparak etkili olduğu bilinmektedir. 
Erişkinde %50-60 olguda ALK negatif saptanır, çocukta ise çoğu olguda 

pozitiftir. Bu hastalarda 5-6 aylık kısa süreli kurs tedavileri ile hastalıksız 
sağ kalım %60-75 arası saptanmıştır. Relaps olan hastaların yüksek doz 
kemoterapi, kemik iliği nakli ve uzun dönem vinblastin tedavi seçenekleri 
ile %40-70 sağ kalım şansı olmaktadır. İlk kür kemoterapi sonrasında prog-
resyon gösterenlerde sağ kalım daha kötüdür. Bu lenfoma tipinde henüz 
hem ilk tanı hem de nüks sırasındaki tedavi seçenekleri konusunda karar 
birliği net değildir. Kemoterapiye cevapsız veya nüks saptanan olgularda 
kemik iliği nakli denenmektedir. Ancak son yıllarda hedefe yönelik teda-
viler daha öne çıkmaya başlamıştır. Biz de ALCL tanısı ile izlediğimiz nüks 
saptanan ve kemik iliği nakli yapılan olgularımızı sunarak deneyimlerimizi 
paylaşmak istedik.

Olgu 1: 13 yaşında erkek hasta. Aralık 2012’de ALCL tanısı aldı. CD 30 +, 
ALK + idi. NHL-BFM tedavisi tamamlandıktan 1 ay sonra nüks saptanan 
hastaya 6 kür R-CHOP tedavisi verildi. Remisyona giren hastaya tanıdan 
1.5 yıl sonra otolog kök hücre nakli yapıldı. Nakilden 6 ay sonra tekrar 
nüks gözlendi. Bu kez 4 kür brentuximab tedavisi verildi ve tüm vücut 
ışınlama yapılarak akraba dışı tam uyumlu donörden allojenik kemik iliği 
nakli yapıldı. Nakilden 6 ay sonra karaciğerde şüpheli kitlesi olan hasta-
dan karaciğer biyopsisi alındı, malignite saptanmadı. Hasta remisyonda 
izlenmektedir.

Olgu 2: 16 yaşında erkek hasta. Ağustos 2012’de ALCL tanısı konuldu. CD 
30 +, ALK + idi. NHL-BFM tedavi bitiminden 4 ay sonra nüks etti. Vinblastin, 
CHOP ve 2 kür Kurs CC tedavileri ile remisyona giren hastaya nüksten 7 ay 
sonra, otolog kök hücre nakli yapıldı. Hasta remisyonda izlemdedir.

Olgu 3: 7 yaşında erkek hasta. Kasım 2016’da ALCL tanısı aldı.CD 30 +, 
ALK + idi. NHL-BFM tedavi bitiminden 3 ay sonra nüks etti. ALCL99 proto-
kolü yüksek risk grubuna yönelik 4 kür kemoterapi ile remisyon sağlandı 
ve sonrasında akraba dışı tam uyumlu allojenik kök hücre nakli yapıldı. 
Nakilden 6 ay sonra tekrar nüks etti. 3 kür brentuximab ve ICE kemoterapi 
sonrası remisyona girdi. Hasta remisyonda izlemdedir.
Anahtar Kelimeler: ALCL, Kemik iliği transplantasyonu, Nüks

Şekil 1. 
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  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-122 Referans Numarası: 206

NADİR BİR KLİNİK/PATOLOJİK DURUM OLARAK  
ANTİ-FOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU İLİŞKİLİ  
KEMİK İLİĞİ NEKROZU
Tayfun Elibol, Abdulkadir Erçalışkan, Yıldız İpek, Fatma Geçgel, Asu Fergün Yılmaz, 
Tayfur Toptaş, Işık Atagündüz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi

Kemik iliği nekrozu çok nadir görülen klinik-patolojik bir durumdur. En 
sık görüldüğü sebepler hematolojik maligniteler, solid organ tümörleri, 
tüberküloz, parvovirüs, HIV, sepsis gibi enfeksiyonlar ve nadiren atipik 
hemolitik üremik sendromu, anti-fosfolipid sendrom gibi durumlara eşlik 
edebilir.

30 yaşında kadın, 2011 yılında spontan düşükler (5 kez) için tetkik ediliyor. 
Bilinen hematolojik hastalığı yok, tromboz öyküsü yok. Sorgulamasında 
malar rash (+), artralji ve el parmaklarında şişlik öyküsü (+).

Faktör V Leiden, protrombin gen mutasyonları (-), anti-trombin düzeyi 
normal. Romatolojik panelde Anti-kardiyolipin IgG sınırda pozitif, diğer 
parametreler negatif. Lupus anti-koagulanı negatif ancak aPTT uzun, 
mixing testi ile düzelme izlenmemiş, inhibitör ile uyumlu.

Hasta Anti-fosfolipid antikor sendromu olarak değerlendirilmiş, asetilsa-
lisilikasit ve enoxaparin kullanması önerilmiş. Tedaviyle birlikte sağlıklı 
doğumu mevcut.

Kasım 2017’de şiddetli bel ağrısı ile başvuran, 8. kez hamile olan hastada 
AST/ALT: 69/97, idrar tahlilinde +2 proteinüri, 24 saatlik idrarda 8,7 gram 
proteinürisi mevcut, platelet 88.000; mevcut bulgularla HELLP sendromu 
düşünülen hastanın sezeryan ile doğumu gerçekleştiriliyor.

Doğum sonrası trombosit düşüşü devam ediyor. 48. Saatte trombosit 
sayısı 12.000 olan hastaya HELLP ön tanısıyla plazmaferez yapılıyor. 
Plazmaferez ve steroid tedavisine yanıtsız trombositopenisi olan hastanın 
IVIG sonrası trombosit sayısı 76.000’a yükseliyor.

Kontrolünde şiddetli bel ağrısı ve bisitopenisi olması, periferik yaymasında 
1 normoblast saptanması üzerine kemik iliği biyopsisi yapılıyor. Biyopsi 
sonucunda kemik iliği nekrozu ve trabeküler kemik nekrozu izlendi. Eş 
zamanlı plasenta materyali patoloji sonucu santral ve periferik infarkt, 
plasental iskemi ile ilişkili bulundu.

Kemik iliği nekrozuna sebep olabilecek maligniteler açısından hasta 
incelendi. Kemik iliği biyopsisinde akut / kronik lösemi, kronik myelopro-
liferatif hastalık lehine herhangi bir bulgu saptanmadı. PET-CT’si çekildi. 
Lenfoma düşündürecek herhangi bir tutulumu yok, herhangi bir solid 
organ tümörü düşündürecek tutulumu yok. Hastanın kan ve kemik iliği 
kültürlerinde ve PCR ile yapılan incelemelerinde tüberküloz, parvovirus 
B19, HIV veya herhangi bir bakteriyel, viral, fungal patojene ait herhangi 
bir bulgu saptanmadı. Hastadan yeniden romatolojik panel istendi, lupus 
anti-koagulanı 6 hafta ara ile yapılan iki testte de yüksek saptandı. aPTT 
67.4 sn (30 sn uzun) ve mixing testte düzelme izlenmedi, inhibitör varlığı 
doğruladı. Mevcut bulgularla hastanın doğum öncesi tablosu ve kemik 
iliği nekrozu anti-fosfolipid antikor sendromu ile ilişkili olarak değerlen-
dirildi ve hastaya Rituksimab tedavisi başlandı. Hastanın tedavi sonrası 
hemogram tablosunda tamamı ile düzelme mevcut. Hasta tedavisinin 6. 
Ayında romatoloji ile birlikte takibine devam ediliyor.
Anahtar Kelimeler: Anti-Fosfolipid Antikor Sendromu, Kemik iliği nekrozu

Tablo 1. Kemik iliği nekrozu ile ilişkili hastalıklar (in vivo)

Malign hastalıklar 218

Hematolojik maligniteler 145

Akut lösemi 98

Akut lenfoblastik lösemi 43

Akut myeloid lösemi 31

Akut lösemi (belirsiz) 24

Myeloproliferatif hastalıklar 13

Kronik myeloid lösemi 11

Esansiyel trombositoz 1

Miyelofibrozis 1

Lenfomalar 35

Non-hodgkin lenfoma 26

Kronik lenfositik lösemi 2

Saçlı hücreli lösemi 1

Multiple myeloma 1

Hodgkin hastalığı 5

Solid tümörler 72

Unspesifik 34

Primeri bilinmeyen tümörler 12

Mide 14

Akciğer 3

Meme 1

Over 3

Prostat 1

Karsinoid 1

Kaposi 1

Özefagus 1

Nöroblastom 2

Medüllablastom 1

Non-malign hastalıklar 22

Enfeksiyonlar 17

Sepsis 12

Pnömoni 1

Mukormikozis 1

Q ateşi 1

Tüberküloz 2

Parvovirüs 4

HIV 1

İlaçlar 8

Sulfasalazin 1

Interferon-alfa 3

All-transretinoik asit 4

Fludarabin 1

Granülosit-koloni stimülan faktör 1

Orak hücreli anemi 6

Diğer 12

Hiperparatiroidi 1

Anoreksia nervoza 1

Hemolitik üremik sendrom 1

Anti-fosfolipid antikor sendromu 3

Dissemine intravasküler koagülasyon 4

İdiopatik 2
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  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-123 Referans Numarası: 325

POSTPARTUM KANAMA İLE PREZENTE OLAN EDİNSEL 
HEMOFİLİ A, NADİR BİR OLGU
Nermin Keni Begendi, Leylagül Kaynar, Ali Ünal, Mustafa Çetin, Zeynep Güven,  
Bülent Eser

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Edinsel hemofili A (EHA), faktör 8 (FVIII) e karşı otoantikor(inhibitör) 
gelişmesi ile ortaya çıkan nadir fakat ciddi bir kanama bozukluğudur.
(1) Sıklığı yaşla birlikte artmakta olup, 65 yaş altında yılda 0,3/1.000.000 
iken, 65 yaş üzerinde 9-15/1.000.000 oranında görülmektedir. Postpartum 
kanama ile prezente olan EHA tüm olguların %7-21’ni oluşturmaktadır 
(1). Postpartum gelişen EHA, diğer nedenlere bağlı oluşan hastalığa göre 
düşük mortalite oranları (%0-6) ve yüksek komplet remisyon oranları 
(%77-86) ile daha iyi prognoza sahiptir (9,10). 

Olgu: Bilinen sistemik hastalığı olmayan, 39 haftalık ilk gebeliği Haziran 
2016’da kadın doğum servisinde vajinal doğumla sonlanan 27 yaşın-
daki olguya, postpartum menoraji ve hipermenore nedeniyle yaklaşık 
20ünite eritrosit süspansiyonu ve 10ünite taze donmuş plazma desteği 
yapılmış. Testlerde aPTZ:83sn görülen (n:20-36sn) hasta değerlendirildi; 
invitro kanama zamanı ve vonwillebrand faktör(VWF) düzeyi normaldi. 
Hemogramda; lökosit (103/µL) 10.000, hemoglobin (gr/dL) 6.9, trombosit 
(103/µL) 325.000 görüldü. İzole aPTZ yüksekliğine yönelik çalışılan FVIII 
aktivitesi<%0,4 ve FVIII inhibitör; ölçülemeyecek kadar yüksek titrede 
pozitif idi. Hastaya kanama kontrolü için planlanan rFVIIa; 2*100ü/kg 
olarak 3 gün verildi, kanaması kontrol altına alındı. Eşzamanlı steroid 
1mg/kg/gün (60mg) olarak başlandı. 1 hafta sonra hemogramda lökosit 
11.300, hemoglobin 11 gr/dl, trombosit 108.000 ve aPTZ:38sn görülmüş 
olup hasta metilprednizolon 32mg ile taburcu edildi. 1ay sonra çalışılan 
aPTZ:45sn, FVIII:%1.4 ve FVIII inhibitör:1,1 Bethesda Ünite(BÜ) görüldü. 
Kliniği stabil olan hastanın steroid tedavisi doz azaltılarak 3ay sonunda 
kesildi. Eylül 2016’da alt extremitede ekimozlarla başvuran olguda aPTZ: 
64sn, FVIII:%0,6 FVIII inhibitör:3BÜ gözlenmiş olup, haftada bir 375mg/
m² rituksimab tedavisi planlandı. Laktasyona ara verilerek 4 hafta tedavi 
verildi. Aralık 2016’da tetkiklerde aPTZ:32sn, FVIII:%58 ve FVIII inhibitör: 
negatif olup olgu tam yanıtlı görüldü. Hastanın 18.10.2017’de vajinal yolla 
ikinci sağlıklı doğumu gerçekleşti. Postpartum tetkiklerde faktör8 düzeyi 
normal olup, aPTZ:27sn ve inhibitör negatif görülen hastanın takipleri 
devam ediyor. 

Tartışma: EHA nadir görülen, ancak ciddi kanama bozukluğu ile seyreden 
morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Tanıda gecikme, yetersiz 
tedavi ve komplikasyonlar varlığında %22’e varan mortalite oranı bildi-
rilmiştir (11). İnhibitör titresi düşük olan olgularda spontan remisyonlar 
bildirilmiştir (12). Rituksimab; iyi tolerabilite, daha az yan etki sıklığı, hızlı 
ve yüksek remisyon oranları, uzun süreli remisyon durumu ile ilk sıra 
tedavide ve/veya diğer immunsupresiflere yanıtsızlık durumunda sıklıkla 
tercih edilmekte ve önerilmektedir (8). Çalışmalarda rituksimab haftada 
bir olarak 1-4 kür arası uygulanmış olup diğer immunsupresiflerle yaklaşık 
39-48 haftada sağlanan remisyonun, rituksimab ile 2-3 haftada elde edil-
diği gözlenmiş (14,15). 
Anahtar Kelimeler: Postpartum kanama, faktör VIII inhibitörü, rituksimab

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-124 Referans Numarası: 24

HEMOGLOBİN VEYA HEMATOKRİT YÜKSEKLİĞİ OLAN HER 
HASTADA POLİSTEMİ VERA TARAMASI YAPILMASI PRATİK 
BİR UYGULAMA MIDIR?
Ahmet Kürşad Güneş, Hilmi Erdem Gözden, Murat Çınarsoy

Şanlıurfa Mehmet Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Hematoloji polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmını 
polistemi etyolojisi araştırılması amacı ile basvuran hastalar oluşturmak-
tadır.Bu hastaların çoğunu genç,erkek ve sigara içen hastaların oluştur-
duğu görülmektedir. 2016 yılında, WHO/IARC tarafından polistemi için 
belirlenen hemoglobin ve hematokrit değerlerinin daha da düşürülmesi 
ile hematoloji polikliniklerine başvuran hasta sayısında artma ve gereksiz 
tetkik isteminde artış endişesi ortaya çıkmıştır.

Amaç: Polistemi nedeni ile tetkik edilmek üzere yönlendirilen hastalarda 
polistemi vera tanı koydurucu kriterlerinin araştırılmasına geçilmesin-
de kullanılabilecek öncül özelliklerin neler olabileceğinin araştırılması 
amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2016 ile 2018 yılları arasında hemoglobin ve/veya 
hematokrit değerlerinde yükseklik olması nedeni ile Şanlıurfa Mehmet 
Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji polikliniğine başvu-
ran hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı. Bu hastalardan JAK2 
mutasyon ve/veya serum eritropoetin düzeyi çalışılmış olanlar çalışmaya 
dahil edildi.

Bulgular: 276 hasta polistemi etyoloji araştırılması amacı ile başvurdu.Bu 
hastalardan 251 tanesi dahil edilme kriterlerine uymakta olup çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların demografik verileri ve laboratuvar sonuçları Tablo 
1 ve Tablo 2 de yer almaktadır. JAK 2 pozitif tüm hastaların 50 yaş üstü 
olduğu görülmüş olup JAK 2 pozitifliği ile yaş arasındaki korelasyon klinik 
olarak yine anlamlı tespit edilmiştir (p<0.01). JAK2 exon 14 pozitif olan 
hastaların lökositoz, trombositoz ve EPO seviyeleri arasındaki ilişki analiz 
edildiğinde JAK 2 pozitif grupta sadece EPO baskılılığı klinik olarak anlamlı 
bulunmuştur (p=0.026).

TARTIŞMA: Yapılan çalışmalarda lökositoz, trombositoz,splenomegali, 
tromboz sıklığı ile polistemi vera birlikteliği bilinen bir durumdur. Ayrıca 
polistemi veranın 60 yaş üzerinde sık ve 50 yaş altında %10 ve 40 yaş 
altında %7 oranında göründüğü bilinmektedir.Buna rağmen polistemi 
etyoloji araştırılan hastalarda sadece bu özellikleri olan hastaların taran-
ması konusunda ve yaş ile ilgili bir öneri yoktur. Çalışmamızda lökositoz, 
trombositoz olmasının ve 50 yaş altı hastalarda, polistemi vera tarama 
ve tanı koydurucu tetkiklerin istenmesinin tanı konulmasına istatistiksel 
olarak anlamlı katkısının olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç:Polistemi vera tanı kriterlerinde yapılan değişiklik gereksiz tanı iste-
mini özellikle 50 yaş üzeri hasta grubunda arttıracaktır.Daha büyük ölçekli 
hasta grubunda verilerimizin doğruluğunun test edilmesi gerekliliğini 
kabul ederken bu amaçlı bir çalışma planı içinde olduğumuzu belirtmek 
isteriz
Anahtar Kelimeler: Polistemi, hemoglobin, hematokrit

Tablo 1. Polistemi etyoloji araştırılan hastaların genel özellikleri

Yaş (median) (n:251) 43 (18-75)
Cinsiyet (n:251)
Erkek 242 (%96)
Kadın 9 (%4)
Hemoglobin (Median) (n:251) 17.6 g/dl (16-22 g/dl)
Hematokrit (Median) (n:251) %53 (%48-70)
Lökositoz (>11.000 mm3) (n:251) 57 (%22)
Trombositoz (>450.000 mm3) (n:251) 2 (%1)
Eritropoetin (median) (n:229) 8.1 mU/mL (1.2-194 mU/mL)
JAK Exon 14 (n:176) 8 (%4.5)
Sigara içimi (n:251) 180 (%71)
Komplikasyon (tromboz) (n:251) 4 (%1.3)
EPO (n:230)
<4 19 (%8.2)
JAK 2 Exon 12 (n: 54) 1 (%1.8)
JAK 2 Exon 14 + ve EPO<4 (n:176) 3 (%1.7)
JAK 2 Exon 14 – ve EPO<4 (n:176) 16 (%9)
JAK 2 Exon 14 + ve Lökosit >11.000/mm3 (n:8) 4 (%50)
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Tablo 2. JAK-2 exon 14 pozitif hastalar ve lökosit, trombosit ve eritopoetin ilişkisi

JAK 2 Exon 14 (+) JAK 2 Exon 14 (-) P Değeri

Lökositoz (n:176)
>11.000/mm3 (40) 4 30 0.8
<11.000/mm3 (136) 4 132 0.8
Trombositoz (n: 176)
>450.000/mm3 1 1 0.9
<450.000/mm3 7 167 0.9
EPO (n:176)
<4 mU/mL 3 13 0.026
>4 mU/mL 5 155 0.026
Yaş
>50 (n:61) 8 53 <0.01
<50 (n:115) 0 115 <0.01

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-125 Referans Numarası: 245

ASPERGİLLUS ENFEKSİYONU İLE KOMPLİKE OLAN  
AKUT LÖSEMİ OLGUSU: NADİR BİR LOKALİZASYONDA 
ATİPİK BİR SEYİR
Selin Küçükyurt Kaya1, Sema Akıncı2, Ayşe Kaya Kalem3, Ceren Tufan4, Mehmet Gündüz2, 
Rahmet Güner5, Fazlı Erdoğan6, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği  
3Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği  
4Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği  
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Enfeksiyon Anabilim Dalı 
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı

Aspergillus spp, hematolojik malignitesi olan hastalarda en yaygın küf 
patojenidir. Hızlı seyirli, yüksek morbidite ve mortalite riskine sahip fır-
satçı enfeksiyonlara yol açar. İnvaziv aspergillozis en sık pnömoni kliniği 
ile ortaya çıkar. Nadiren oral mukozanın primer enfeksiyonu şeklinde 
görülebilir. Bildirilen hematolojik maligniteli intraoral aspergillozisi olan 
vakaların çoğunluğunu AML’li olgular oluşturmaktadır. Bildirilen olgular 
genellikle toksik tabloda ve agresif seyirlidir. Bu makalede, ALL indüksiyon 
tedavisi sırasında gingivada ortaya çıkan, sessiz seyirli ve başarıyla tedavi 
edilen bir invaziv Aspergillosis olgusundan bahsedilmiştir.

Yirmi altı yaşında erkek hasta, sol bacakta tromboflebit nedeniyle kliniği-
mize başvurdu. Bakılan Hb: 13.3 g/dL, WBC:77530 K/mcL, Plt: 114 K/mcL, 
LDH: 478 U/L Ürik asit: 10 mg/dL idi. Periferik yaymada dar sitoplazmalı 
atipik lenfoid hücreler (lenfoblastlar) izlendi. Periferik kan/Kemik iliği örne-
ğinden yapılan akan hücre sayar analizinde CD34(mod)+, Tdt +, cCD79a 
+, CD10 +, CD19 (bright) +, HLA-DR + idi, B hücreli ALL ile uyumluydu. 
Hastaya LİNKER 1A kemoterapisi (İdarubisin, Vinkristin, Dexametazon, 
Asparaginaz, Metotreksat) başlandı. Tedavinin 17. Gününde, hastanın nöt-
ropenik olduğu sırada oral mukozada sağ alt ikinci premolar diş hizasında 
marjinal gingivada milimetrik beyaz-gri renkli plak görüldü ve bu lezyon 
giderek büyüdü (Şekil 1). Hastanın ateşi veya CRP artışı yoktu. Hastanın 
bu bölgede ağrısı olması dışında genel durumu iyi, vital bulguları stabildi. 
Hastaya nötropenik olması nedeniyle piperasilin-tazobaktam, teikopla-
nin ve lipozomal amfoterisin B 350 mg/gün başlandı. Lezyondan alınan 
biyopsinin patoloji sonucu “Aspergillus” ile uyumlu fungal gingivitis olarak 
raporlandı (Şekil 2). Eşlik edebilecek osteomyelit, sinüzit varlığı açısından 
yapılan temporomandibuler eklem bilgisayarlı tomografisinde(BT) kemik 
tutulumu izlenmedi. Eşlik eden akciğer tutulumu açısından çekilen torax 
BT’de aspergillozis düşündüren bulgu saptanmadı, hastanın bakılan 
serum galactomannan testi negatif idi. Hasta nötropenik olduğu dönem 
boyunca G-CSF desteği aldı. Vorikonazol tedavisi altında gingivitis tablosu 
hızla geriledi ve 6 hafta içinde tam düzelme oldu.

Olgumuzda lezyon primer olarak gingivadan kaynaklanmaktadır, soliterdir 
ve başka tanımlanmış aspergillus ilişkili tutulum yoktur. Olgumuzun seyri 
literatürdeki diğer olguların aksine sessizdir. İnvaziv oral aspergillozis’te 
genellikle tercih edilen tedavi cerrahi debridman ve kombine antifungal 
tedavidir. Ancak tek lezyon ile izole tutulumu olan, sessiz seyirli seçilmiş 
olgularda tek başına medikal tedavi yeterli olabilir; bu olgularda cerrahiye 
bağlı kanama ve enfeksiyon riski ile kombine antifungal tedaviye bağlı 

toksisite riski göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın hematolojik duru-
mu yanında bu lezyonların erken dönemde tanınması tedavide anahtar 
faktördür ve tedavi sonuçlarını doğrudan etkiler.
Anahtar Kelimeler: aspergillus, gingivitis, akut lenfoblastik lösemi

Şekil 1. Oral mukozada, sağ alt birinci-ikinci premolar ve birinci molar diş hizasında, mandibular gingivaya 
yayılmış, belirgin bir demarkasyon hattı olan, gri renkli nekrotik lezyon

Şekil 2. İnterstisyel alanda (siyah ok) ve damar duvarı ve lümenlerinde (beyaz ok) aspergillus ile uyumlu dallanan 
hifalar (x600, A: Retikülin; B: PAS)

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-126 Referans Numarası: 184

HEMATOLOJİK HASTALIĞA EŞLİK EDEN ÜÇ PİYODERMA 
GANGRENOZUM OLGUSU
Emrah Kılıçaslan, Muhammet Kürşat Kaptan

Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Piyoderma gangrenozum (PG), cildin inflamatuar ve ülseratif bir 
bozukluğu olarak ortaya çıkan nadir bir nötrofilik dermatozdur. PG’li 
olgularının yarıdan fazlası altta yatan sistemik bir hastalığa bağlı olarak 
gelişir. Toplumda görülme sıklığı 3-5/1.000.000 / yıl olan, nadir görülen 
PG’i; kliniğimizde görülen üç olgu ile gözden geçireceğiz.

Olgu 1: Öncesinde Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tanısıyla iki seri kemo-
terapi (KT) almış. Bize başvurduğu esnada progrese hastalık ve perianal 
bölgede ağrılı, eritematöz ülsere lezyon vardı. Lezyonun patolojik incele-
mesi PG olarak değerlendirildi. Hastaya ibrutinib ve metilprednizolon (MP) 
başlandı. PG’de kısmi iyileşme gözlendi. İlerleyen zaman içinde hastada 
pnömoni gelişti ve kaybedildi.

Olgu 2: Tüylü Hücreli Lösemi (THL) tanılı hasta. Kaza sonucu el parmağı 
kesildi ve kısa zaman içinde kesi olan yerden el bileğine kadar büllöz, 
hemorajik, ağrılı lezyon gelişti. Patolojik inceleme sonucu büllöz PG tanısı 
konuldu. Hastaya kladribin 7 mg/gün (7 gün) uygulandı. KT başlandıktan 
3 hafta sonra PG iyileşti. Hasta halen remisyonda takip ediliyor.
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Olgu 3: Pansitopeni ve vücutta yaygın büllöz, hemorajik, bazı alanları 
nekrotik lezyonlar mevcuttu. Yapılan incelemeler sonucunda hastada oto-
immün hepatit, idiopatik otoimmün hemolitik anemi (OHA) ve PG tanıları 
konularak 1 mg/kg/gün MP tedavisi başlandı. En son kontrolde hasta MP 
tedavisinin beşinci haftasında ve cilt lezyonları belirgin şekilde geriledi.

Tartışma: PG ilk defa 1930 yılında tanımlanmıştır. Patofizyolojisi net olarak 
bilinmemektedir. Ancak hematolojik hastalıklarda gözlenebilen kalitatif 
ve kantitatif olarak bozulmuş myelopoez nedeniyle; migrasyon, fasgosi-
toz ve kemotaksis fonksiyonları değişmiş nötrofiller suçlanmaktadır. Bir 
diğer suçlanan faktör otoimmünitedir. Paterji reaksiyonu vakaların yak-
laşık 30%‘unda görülür. PG olgularının tedavisinde altta yatan hastalığın 
tedavisi ve/veya kortikosteroidler kullanılmakla beraber dirençli olgularda 
diğer immünsüpresif ajanlar uygulanabilmektedir. 356 PG tanılı hastanın 
retrospektif incelemesinde 238’inde komorbidit hastalık gözlemlenmiştir. 
Bunların 146’inde İBH, 73’inde artrit, 23’ünde solid tümör, 21’inde hema-
tolojik malignite, 17 hastada ise hematolojik bir hastalık ile birliktelik göz-
lenmiştir. Ayrıca 100 hastada paterji reaksiyonu saptanmıştır. PG, sistemik 
hastalıkların öncesinde, birlikte veya sonrasında gelişebilir. İzole gelişen 
PG olguları gelişebilecek sistemik hastalıklar veya maligniteler açısından 
mutlaka takip edilmelidir. Özellikle büllöz tip PG’un hematolojik malig-
niteler ile ilişkisi daha yüksektir. Primer hastalık tedavisi ve immünsüp-
resif tedavi kadar yara pansumanı da çok önemlidir. Paterji reaksiyonuna 
neden olmamak için yara bakımı yara yerini travmatize etmeden yapılma-
lıdır. Sonuç olarak hematolojik malign veya malignite dışı hastalığı olan 
olguda, PG hastalıkla birlikte, öncesinde veya sonrasında gelişebilmek-
tedir. Nadir görülen bu durumun akılda bulundurulmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Piyoderma gangrenozum, tüylü hücreli lösemi, otoimmün 
hemolitik anemi

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-128 Referans Numarası: 496

SPİNAL TUTULUM VE VERTEBRAL KOMPRESYON KIRIĞI 
İLE BAŞVURAN ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMALI 
ÇOCUK OLGU
Ayça Koca Yozgat, Derya Özyörük, Arzu Yazal Erdem, İnci Yaman Bajin, Can Barış Aker

SBU Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL) çocukluk çağı Hodgkin dışı 
lenfomalarının yaklaşık %10-15’ini oluşturmaktadır. Klinik olarak periferik, 
mediastinal veya intraabdominal lenf nodu tutulumu veya ekstranodal 
tutulum ile karakterizedir. Burada yaygın tutulum ve spinal tutuluma 
bağlı patolojik kompresyon kırığı ile başvuran ALCL’lı bir çocuk olgu 
sunulmuştur.

Olgu: 6 yaşında erkek hasta 3 haftadır olan karın ağrısı, kilo kaybı ve yürü-
yememe şikayeti ile başvurdu. Geliş fizik muayenesinde genel durumu 
kötü, dispneik, taşikardik idi. Batın muayenesinde hepatosplenomegali 
ve asiti mevcuttu. İki yönlü akciğer grafisinde bilateral plevral effüzyonu 
olan hastanın toraks tomografisinde plevral effüzyon ve 2 cm mediastinal 
lenfadenopati, abdomen tomografisinde L1 vertebrada kompresyon kırığı 
ve paraaortik lenfadenopatiler saptandı. Spinal MR’ında T4-S1 arasında 
paravertebral yumuşak doku kitlesi, spinal kolonda kemik iliğinde yaygın 
heterojenite, L1-L5 vertebra foramenlerinde obliterasyon, sol iliak kemik 
ve sakroiliak kemikte destrüktif lezyonlar saptandı. Biyopsi sonucu ALK 
pozitif ALCL ile uyumlu olarak gelen hastanın kemik iliği ve santral sinir 
sistemi tutulumu negatif olarak bulundu. Hasta evre IV ALCL olarak kabul 
edilerek ALCL-99 protokolü başlandı. 4 kür kemoterapi sonrasında değer-
lendirmesinde bulgularında regresyon gözlenen hasta 6 kür kemoterapi 
sonrasında paraspinal bölgedeki kitlesine radyoterapi aldı. Takiplerinde 
yürümesinde düzelme gözlenen hastanın şu anda genel durumu iyi olup, 
idame tedavisine devam etmektedir.

Tartışma: ALK pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma ilk üç dekatta 
sık olup, SSS’i ve primer kemik tutulumu nadiren gözlenmektedir. Kemik 
tutulumu sıklıkla osteolitik lezyonlar ile presente olmaktadır. Tanıda 
biyopsi altın standart ve tedavisinde cerrahi dekompresyon, radyoterapi 
ve kemoterapi kullanılabilmektedir. Hastamız da spinal tutuluma bağlı 
vertebral kompresyon kırığı gibi nadir bir presentasyon ile başvurması 
nedeni ile sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Anaplastik büyük hücreli lenfoma, paraspinal kitle, 
kompresyon kırığı

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-129 Referans Numarası: 363

YENİDOĞAN BİR BEBEKTE RHC SUBGRUP UYUŞMAZLIĞINA 
BAĞLI AĞIR HEMOLİTİK HASTALIK
Gonca Sandal1, Ebru Yılmaz Keskin2, Hasan Çetin1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: RhD immünglobülinin yaygın şekilde kullanılmasından sonra yeni-
doğanın hemolitik hastalığına (YDHH) bağlı mortalite oranlarında belir-
gin azalma kaydedilmiştir. Bu durum, RhD dışı izoimmünizasyona bağlı 
YDHH’nin oranlarında göreceli artış ile sonuçlanmıştır.

Olgu sunumu: Miadında doğan 18 günlük kız bebek anemi ve indirekt 
hiperbilirübinemi nedeni ile yönlendirildi. Hastaya postnatal 2. gün içeri-
sinde indirekt hiperbilirübinemi nedeni ile fototerapi başlandığı ve fotote-
rapiye yaklaşık 2 hafta devam edildiği bilgisi alındı. Ek olarak fenobarbital 
kullanımı hikayesi mevcuttu. Başvurudaki laboratuvar tetkiklerde, hemog-
lobin 6,0 g/dL ve serum total bilirübin düzeyi 11,4 mg/dL olarak ölçüldü. 
Hem annenin hem de bebeğin kan grubu O RhD pozitifti. Bebekte direkt 
Coombs testi 4+, annede ise indirekt Coombs testi pozitif olarak bulundu. 
İleri incelemede annenin kan örneğinde anti-Rhc antikorları saptandı. 
Annenin hikayesinde, yıllar önce birden fazla kez eritrosit transfüzyonu 
alma durumu dikkati çekti. Hastaya intravenöz immünoglobülin ve erit-
rosit konsantresi (O RhD pozitif ve Rhc negatif ) verildi. İzlemde, direkt 
Coombs pozitifliği de dahil olmak üzere, hemoliz ile ilişkili bulguların 
kaybolduğu görüldü.

Sonuç: Rhc kaynaklı izoimmünizasyon, RhD’ye bağlı izoimmünizasyona 
benzer özelliktedir. Bu gibi uyuşmazlıklardan kaynaklanan perinatal mor-
bidite ve mortalite, gebe kadınların belirli subgrup antikorları yönünden 
taranmaları yoluyla azaltılabilir. Ayrıca, doğurganlık çağı öncesinde ya 
da doğurganlık çağında olan kızların/kadınların aldıkları eritrosit kon-
santrelerinde sadece ABO ve RhD yönünden değil de, Rhc gibi belirli Rh 
subgrupları yönünden de uygunluk aranması ile RhD dışı antijenlere karşı 
antikor gelişiminin önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hemolitik hastalık, Rh subgrup

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
P-130 Referans Numarası: 169

EBV’NE BAĞLI ENFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZİS, GEÇİCİ 
LUPUS ANTİKOAGÜLAN VE YALANCI SİTOMEGALOVİRÜS 
ANTİKOR POZİTİFLİĞİ
Zafer Bıçakçı, Hayrünisa Bekis Bozkurt, Muhammed Hafit Arvas, Ahsen Akay

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi, Kars

Hem EBV ve hem de CMV enfeksiyonlarında lupus antikoagülanı veya 
antikardiyolipin antikorları ortaya çıkabilir. CMV’ye bağlı mononükleozis 
benzeri sendrom klasik EBV kaynaklı EM ile ortak birçok klinik özelliklere 
sahiptir. Klinik ve laboratuar olarak birbirlerine çok benzeyen bu durumları 
ayırt etmek zor olabilir. Bu nedenle amacımız; EBV bağlı enfeksiyöz mono-
nükleozis, geçici lupus antikoagülan (uzamış aPTT) ve yalancı sitomegalo-
virüs antikor pozitifliği tespit edilen hastayı sunmaktır.

Üç yaşındaki kız hasta dört günden beri yüksek ateş, halsizlik, badem-
cik ve göz kapaklarında şişlik nedeniyle başka bir hastaneye götürülen 
hastanın yapılan tetkiklerinde lökosit 8500x109/L, Hb 12.5g/dL, Hct %37, 
eritrosit 4.58x1012/L, trombosit 192x109/L, AST 85 U/L, ALT 98 U/L, total 
bilirubin (T.bil) 0.57 mg/dL, direkt bilirubin (D.bil) 0.28 mg/dL, sodyum 145 
mmol/L, potasyum 4,0 mmol/L, idrar dansitesi(D):1.015, pH: 7,5, protein (-), 
hemoglobin (-), lökosit (-), bilirubin (-), tespit edilmiş ve bademcik iltihabı 
olduğu söylenmiş. Bir gün sonra aynı şikayetler ile hastanemize başvuran 
hastanın yapılan muayenesinde göz kapaklarında hafif ödem, tonsillerde 
şişlik ve kriptalarda eksüda, karaciğer sağ kosta altında 2 cm ve dalak sol 
kosta yayı altında 1 cm büyümüş olarak belirlendi. Yapılan tetkiklerinde 
periferik yaymada atipik lenfositler ve transaminaz yüksekliği tespit edildi. 
Enfeksiyöz mononükleozis düşünüldü. Anti CMV IgG (+), anti CMV IgM (+), 
CMV PCR (-), EBV VCA IgM (+), EBV VCA IgG (+) olarak bulundu. Rutin koa-
gülasyon testlerinde aPTT uzama vardı, fakat fibrinojen ve D-Dimer düzeyi 
normaldi. Karışım testinde aPTT’de uzama devam etti. Bu nedenle lupus 
antikoagülanı için yapılan anti kardiyolipin IgM (-), anti kardiyolipin IgG (-), 
anti fosfatidilserin IgM (-), anti fosfolipid IgG (-), lupus antikoagülan 112.6 
sn (<44), Lupus antikoagülan doğrulama testi: lupus tarama 112.6 sn (<44), 
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lupus doğrulama 57.8 sn (<37), lupus tarama/doğrulama 2.52 (<1.3) tespit 
edildi. Lupus antikoagülanı için bakılan anti DS DNA (-), ANA 6.5 (-), C3, C4, 
IgA, IgG, IgM normaldi. Anti HAV IgM (-), anti HAV IgG (+), anti HIV (-), anti 
HCV (-), HBsAg (-), anti HBS (+), anti rubella IgM (-), anti rubella IgG (+), anti 
toxo IgM (-),anti toxo IgG (-) olarak bulundu. İlk bir aylık izleminde klinik 
olarak düzelen hastanın aPTT’si ve transaminaz değerleri normale döndü. 
Herhangi bir hemorajik ve trombotik komplikasyon gözlenmedi. Hasta EBV 
enfeksiyonuna sekonder gelişen lupus antikoagülan pozitifliği olarak kabul 
edildi. Dört ay sonra yapılan tetkiklerinde lupus antikoagülan test sonuçları 
negatifleşti ve karışım test sonuçları normale döndü.

Sonuç olarak: EBV ile ilişkili enfeksiyöz mononükleozisde poliklonal B 
lenfosit aktivasyonu sonucu geçici lupus antikoagülan (uzamış aPTT) ve 
yalancı sitomegalovirüs antikor pozitifliği birlikte bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: CMV, enfeksiyöz mononükleozis, EBV, lupus antikoagülanı

Şekil 1. Hastanın periferik yaymasında atipik lenfosit görülmektedir.

Tablo 1. Hastalığın başlangıcında ve izleminin dördüncü ayındaki bazı laboratuar değerlerindeki 
değişim.

Başlangıçta Dört ay sonra

Lökosit(× 109/l) 8.7 5.6
Atipik lenfosit(%) 78 20
Hemoglobin(g/dl) 12.0 12.4
Trombosit(×109/l) 199 332
CRP(mg/dL) 2.2 0.057
AST(U/l) 62 12
ALT(U/l) 85 38
LDH(U/l) 445 263
D-dimer (μg/ml) 53.08 144
PT-INR 0.86 0.86
APTT (s) (kontrol 33.7 s) 81.0 28.2
PTT-LA (s) (<55.5) 112.6 44.1
Lupus tarama/doğrulama dRVVT (s) (<1.3) 2.52 1.10
EBV VCA IgM (+) (1.1>negatif) 2.30 2.56
EBV VCA IgG (+) (1.1>negatif) 2.64 3.34
Anti CMV IgM (+) (1.1> negatif) 2.01 0.56
Anti CMV IgG (+) (10> negatif) 200 51.4
CMV PCR (-)

  Pediatrik Akut Lösemiler

P-131 Referans Numarası: 162

PLEVRAL VE PERİKARDİYAL EFÜZYON İLE BAŞVURAN T 
HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Yurday Öncül1, Arzu Akyay1, Ünsal Özgen1, Dilvin Çelik Ateş1, Nevin Yalman1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ile başvuran çocuklarda ilk semptom-
lar genellikle ateş, halsizlik-bitkinlik, kemik ağrısı, iştah kaybı ve kanamadır. 
Bununla birlikte T-hücreli ALL’li hastalar mediastinal büyük lenfadenopati 
nedeni ile solunum sıkıntısı gibi ağır semptomlarla veya daha nadir olarak 
perikardiyal effüzyon ile de karşımıza çıkabilir. Burada solunum sıkıntısı ile 
başvuran 4 yaşında erkek hastada perikardiyosentez sonrası tanı konulan 
ve ALL kemoterapisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen T-hücreli ALL’li bir 
hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu: Dört yaşında erkek hasta, on beş gündür olan ateş, öksürük şika-
yeti ile genel pediatri polikliniğine başvurmuş, pnömoni düşünülerek 
antibiyotik tedavisi verilmiş, ancak sonrasında plevral ve perikardiyal 
effüzyon gelişmesi üzerine pediyatrik kardiyolojiye konsülte edilmiş. 
Hastanın fizik muayenesinde genel durum kötü, bilinci açık,,vücut ağırlığı 
14 kg (10-25 P), boy 98 cm (10-25 P), kalp taşikardik, akciğerlerde bilateral 
ral ve ronküs mevcuttu ve kalp sesleri derinden geliyordu. Karaciğer 4 
cm, dalak nonpalpabl idi. Laboratuvar tetkiklerinde, tam kan sayımın-
da hemoglobin 10,6 g/dl, beyaz küre 46x109/L, trombosit 260x109/L. 
Biyokimyasal testlerinde; LDH 1111 U/L, ürik asit 5,74 mgr/dl tespit edildi. 
Ekokardiyografisinde perikardiyal effüzyon ve kalp komşuluğunda şüp-
heli kitle görüldü, sol ventrikül fonksiyonları normal saptandı. Acil cerrahi 
müdahale ile perikardiyosentez yapıldı. Kalp komşuluğundaki kitleden 
ameliyathane koşullarında genel anestezi ile biyopsi ve perikard sıvısın-
dan sitoloji gönderildi. Bu arada hastanın yüksek lökosit sayısı nedeni ile 
hematoloji bölümünden konsültasyon istendi. Periferik yaymasında %48 
blast tespit edildi. Akut lösemi ön tanısı ile kemik iliği aspirasyonu yaptıldı 
ve %95 blast görüldü. Akım sitometrisi T-hücreli ALL ile uyumlu idi (CD 
sitoplazmik %89,9, TDT %42, CD2 %84,6, CD5 %98,5, CD7 %98, CD10 
%81, CD34 %94, CD38 %81,7). Mediastendeki kitleden alınan biyopsi 
T-lenfoblastik lösemi/lenfoma ile uyumlu geldi; perikardiyal sıvıdan alına 
yayma örneğinde atipik lenfoid hücre infiltrasyonu saptandı. Kemik 
iliğinden gönderilen sitogenetik çalışmalarda anormalliğe rastlanmadı. 
Hastaya acil indüksiyon kemoterapisi başlandı. İndüksiyon sonrası plevral 
ve perikardiyal efüzyonları kayboldu, mediastinal kitle görünümünde 
belirgin küçülme tespit edildi.

Sonuç: Çocuklarda akut löseminin kardiyak tamponad ile birlikte görül-
mesi nadir görülen ancak yaşamı tehtid eden bir durumdur. Malign peri-
kardiyal efüzyonlar ilk başvuruda ya da relaps sonrasında T-hücreli löse-
milerde daha fazla olmak üzere ortaya çıkar ve şiddetli olgularda yaşamı 
tehdit eden perikardiyal tamponata yol açabilir. Perikardiyal veya plevral 
efüzyonla başvuran hastalarda alınan sıvının sitolojik incelemesi yapılmalı, 
malignite varlığında en kısa zamanda tedavi başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: T-ALL, perikardiyal efüzyon
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Şekil 1. Olgunun ilk başvuru PA-akciğer grafisinde kitle görünümü

Şekil 2. Olgunun kemoterapinin 15. günündeki PA-akciğer grafisi

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-132 Referans Numarası: 351

MULTİPLE MYELOMDA NADİR BİR EKSTRAMEDÜLLER 
TUTULUM OLARAK MİDE TUTULUMU OLAN RELAPS 
MULTİPLE MYELOM OLGUSU
Celal Acar1, Alev Garip Acar2, Aybüke Olgun3, Bülent Ündar2, Fatih Demirkan2,  
Mehmet Ali Özcan2, Özden Pişkin2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2

1Denizli Devlet Hastanesi 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematololoji Bilim Dalı 
3İzmir S.b.ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Multipl miyelom (MM), kemik lezyonları, böbrek yetmezliği, enfek-
siyonlar, anemi, hiperkalsemi ve hiperviskozite sendromu ile seyredebilen 
terminal farklılaşmış B hücrelerinin malign bir hastalığıdır. MM’da malign 
plazma hücreleri genellikle kemik iliği ile sınırlıdır. Ekstramedüller plaz-
masitomlar (EMP) tüm plazma hücre malignitelerininyaklaşık %4’ünü 
oluşturmaktadır. EMP esas olarak solunum yollarında (%82,2), tüm EMP 
vakalarının %5’inden daha azında da gastrointestinal (Gİ) sistem tutulumu 
şeklinde ortaya çıkar. İnce bağırsak, Gİ tutulumunun en sık görülen yeridir, 
bunu mide, kolon ve özofagus izler. 

Olgu: Bilinen diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı tanı-
ları olan 72 yaşındaki erkek hasta mayıs 2015 tarihinde anemi ve böbrek 
yetmezliği ile evre 3B, ISS evre 2 kappa hafif zincir MM tanısı aldı. FİSH ile 
del 17p, 13q ve del 14q (Ig H) negatif saptandı. Hastaya VCD (bortezo-
mib, siklofosfamid, deksametazon) kemoterapisi başlandı. Vertebral litik 
lezyonları nedeni ile zolendronik asit tedavisi verildi. Yaş ve komorbidite 
nedeni ile otolog kök hücre nakli planlanmadı. Grade II nöropati nedeni 
ile 6 kür sonrası tedavi ÇİKY (çok iyi kısmi yanıt) ile izleme alındı. Ocak 
2017 tarihinde relaps olan olguya lenalidomid+deksametazon başlandı. 
Tedavinin 12. ayında kemik ağrıları ve biyokimyasal progresyon gelişen 
olgunun PET-BT’sinde mide korpusunda SUVmax: 8,4 kitle ve yaygın 
kemik tutulumu izlendi. Gastroskopi ile korpustaki ortası deprese ve ülse-
re polipoid lezyonlardan alınan biyopsi plazma hücreli neoplazi ile uyum-
lu saptandı. Lenalidomid kesilerek siklofosfamid, deksametazon, pomali-
domid tedavisine başlandı. Şiddetli ağrıları nedeniyle T11-L1 seviyesine 
palyatif radyoterapi verildi. Tedavinin 6. ayında sol tibia bölgesinde şişlik, 
MR’da sol lateral tibial kitlesel lezyon gelişen olguya palyatif radyoterapi 
planlandı. Hastanın klinik takibi ve tedavisi devam etmektedir.

Sonuç: MM’da gastrointestinal sistemde ekstramedüller tutulum nadir 
olarak görülmektedir. Gastrik plazmasitom genellikle yaşlı olgularda sap-
tanır. Sıklıkla anoreksi, kilo kaybı, karın ağrısı, kusma ve Gİ kanaması gibi 
semptomlar görülür. Kolon veya ince barsak tutulumu olan hastalarda 
bağırsak tıkanıklığı veya malabsorpsiyon ortaya çıkabilir. Gastrik plazma-
sitomlar endoskopik olarak nodüler ülsere kitleler şeklinde görülebilir. 
Bazen gastrointestinal stromal tümörü, lenfomayı veya karsinomu taklit 
eden düzensiz kalınlaşmış gastrik kıvrımlar olarak da görülebilirler. Tanı, 
morfolojiye ve plazma hücrelerinde bulunan monoklonal kappa ve lamb-
da hafif zincirlerin veya ağır zincirlerin immünohistokimyasal olarak gös-
terilmesine dayanır. Gİ tutulumunun prognozu agresif tedaviye rağmen 
kötüdür. Sonuç olarak; Gİ semptomları olan MM olgularında tutulum veya 
çok nadir olmakla birlikte Gİ kanaması ve atipik endoskopik lezyonları olan 
hastalarda mide plazmasitomu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Multiple myelom, ekstramedüller tutulum, mide

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-133 Referans Numarası: 44

DİRENÇLİ HAİRY CELL LÖSEMİLİ BİR HASTADA İBRUTİNİB 
ETKİLİ MİDİR?: OLGU SUNUMU
Hava Üsküdar Teke, Tuba Bulduk, Neslihan Andıç, Eren Gündüz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 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. Standart tedavi 
pürin analogları olan cladribin ve pentostatin iken, hastaların %30-40’ında 
relaps görülmektedir. Bu hastaların bir kısmında da refrakter özellik nede-
niyle tedavi zor olmaktadır. Dirençli hastalarda ise pürin analogları ile 
rituksimab kombine veya B hücre sinyal inhibitörleri kullanılabilmektedir.

Olgu: Ağustos 2008’de 59 yaşında iken halsizlik ve terleme şikayeti ile 
başvuran hastanın, fizik muayenesinde batında kolesistektomi ve sple-
nektomiye sekonder skar izi dışında patoloji saptanmadı (travma son-
rası 1985 yılunda splenektomi öyküsü mevcut). Tetkiklerinde bisitopeni 
saptanması üzerine değerlendirilen periferik yaymasında saçaklı lenfo-
sitler izlenmesi 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 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 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. 
RT sonrası hastaya Rtx+pentostatin başlandı. Tolere edememesi nedenli 
Rtx+Bendamustin 6 küre tamamlandı. Tedavi bitiminde progresyon sap-
tanan hastaya ‘İbrutinib 420mg/gün’başlandı. Hastanın 1 ay sonunda 
semmptom ve lenf nodlarında gerileme saptandı.
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Tartışma: HCL hastalarında relaps saptanması durumunda cladribin 
veya pentostatin tedavileri tekrarlanabilmektedir. Bu ilaçların rituksimab 
ile kombinasyonu ise diğer bir alternatif tedavi seçeneği olabilmektedir. 
Fludarabin veya bendamustin ile rituksimab kombinasyonları ve INF ise 
relaps hastalardaki diğer seçenekleri oluşturmaktadır. Realps HCL hastala-
rında günümüzde bruton tirozin kinaz inhibitörü olan İbrutinib’in etkinliği 
gösterilmiştir. Olgumuz masif lenfadenopatiler ile prezente olan cladribin, 
pentostatin, rituksimab, bendamustin ve radyoterapiye rağmen relaps-
refrakter olan bir hasta olup son basamak tedavi olarak İbrutinib 420 mg/
gün başlandı. 1.ayın sonunda semptomları ve LAP’leri gerileyen hastanın 
tedavisi ve takibi devam etmektedir.

Sonuç: Dirençli ve relaps HCL’li hastaların tedavisinde İbrutinib bir tedavi 
seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hairy cell lösemi, ibrutinib

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
P-134 Referans Numarası: 277

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ’Lİ OLGUDA İMATİNİB 
TEDAVİSİNE DİRENÇLİ TROMBOSİTOZ NEDENİ:  
EK OLARAK JAK-2 POZİTİFLİĞİ.
Vedat Aslan1, İlknur Nizman Özen1, Mesut Göçer1, Utku Iltar1, Erdal Kurtoğlu1,  
Fatma Aykaş1, Dinç Süren3, Özgür Erkal2, Mehmet Çelik1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji

Kronik myeloproliferatif hastalıklar tedavi yönetimi açısından önemli fark 
oluşturduğundan bcr-abl pozitif olan ve olmayanlar diye ikiye ayrılmak-
tadır ancak patolojik ve klinik olarak tamamen ayrı hastalıklar değildirler. 
Bu nedenle tanı konarken genetik test olarak bcr-abl ve JAK-2 birlikte 
istenmesi önerilmektedir.

Olgu: 45 yaşında erkek hasta bize lökositoz ve trombositoz nedeniyle 
gönderilmişti. Genel durumu iyi olan hastanın periferik yayması KML ile 
uyumlu geldiğinden PCR ile bcr-abl istendi. Hastanın ayrıca hgb değeri de 
üst sınıra yakın olduğundan JAK-2 de istendi. Kemik iliği biyopsisi yapıldı 
ve genetik sonuçlar beklendi. PCR ile bcr-abl pozitif olarak saptandı (IS: 
%75). FISH ile tanı desteklendi. Hastaya 400 mg İmatinib başlandı. Tedavi 
ile 1. Ayda lökosit değeri normale geldi ancak trombosit değeri 578.000/
mm3 olarak saptandı. Hastadan istenen JAK-2 sonucu bakıldığında ise 
%77 oranında pozitif olarak saptandı. Jak-2 mutasyonu tekrar istendi ve 
sonuç tekrar %16 oranında pozitif olarak geldi.

İmatinib ile PCR bcr-abl değeri 3. ayda %0.51’e gerileyen hastanın plt değeri 
halen 478.000/mm3 olarak yüksek seyretmektedir. JAK-2 sonucu da tekrar-
landı ve %6 olarak geldi. Hastaya antiagregan profilaksisi de eklendi.

Sonuç: KML tedavisinde İmatinib tedavisine yanıt değerlendirirken trom-
bosit değerinin de normale gelmesi gerekmektedir. Trombosit değerinin 
normale gelmemesi durumunda JAK-2 mutasyonu gibi esansiyel trombo-
sitoz mutasyonlarının da istenmesi uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kronik myeloproliferatif hastalıklar, JAK-2, bcr-abl, PCR

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-135 Referans Numarası: 296

POSTHEPATİT APLASTİK ANEMİ VAKA SUNUMU
Nuriye Hale Erbatur, Yıldız İpek, Işık Atagündüz, Tayfun Elibol, Fatma Geçgel,  
Tayfur Toptaş, Asu Fergün Yılmaz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dali, Hematoloji 
Bilim Dalı

Giriş: Hepatit ilişkili aplastik anemi (Posthepatit aplastik anemi), akut 
hepatit sonrasında gelişen kazanılmış aplastik anemi tablosudur. Bu vaka 
sunumunda hepatit kliniği ile başvuran ve takibinin 10. gününde pansito-
peni gelişen bir olgu bildirilmiştir.

Vaka: 25 yaşında yoğun bakım hemşiresi olan erkek hasta 10 gündür olan 
bulantı, idrar renginde koyulaşma, ciltte ve skleralarda sarılık şikâyeti ile 
başvurdu. 4 ay önceki tetkikleri normal olan hastanın öyküsünde, bitkisel 

madde kullanımı, mantar yeme öyküsü, ilaç, alkol, madde kullanımı, şüp-
heli temas ve bulaş öyküsü yok idi. 2 ay önce saç ekimi için PRP (Platelet 
Rich Plasma-saç tedavisi) ve mezoterapi yaptırmıştı. Mezoterapinin içe-
riğindeki tüm faktörler araştırıldı ve uygulanan maddelerin hepatit veya 
aplastik anemi ile bildirilmiş bir ilişkisi saptanmadı. Başvurusunda hepa-
tosplenomegalisi veya lenfadenomegalisi olmayan hastada lenfopeni, 
trombositopeni, karaciğer transaminaz yüksekliği ve hiperbiluribinemi 
mevcut idi. Hepatit etiyolojisi açısından Hepatit A, B, C, E, EBV, Parvovirüs 
B19 ve CMV virüsleri serolojik olarak negatif bulundu. Otoimmun hepatit 
markerları negatif saptandı. Portal doppler normal idi. Hastanın takibinin 
10. gününde karaciğer transaminaz ve biluribinler gerilerken pansitopeni 
tablosu gelişti (Wbc 500/ µL, Neu 300/ µL, hgb:11.5 g/dl, plt:30.000/ µL). 
Hemoliz açısından retikülositoz veya haptoglobulin düşüklüğü izlenmedi. 
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) paneli negatif idi. Hepatit 
tablosu tamamen düzelen hastanın pansitopenisi düzelmeyince yapılan 
kemik iliği biyopsisinde selülarite %20, Retikulin GR1 olup her üç seri-
de ileri derecede azalma izlenen hastaya şiddetli aplastik anemi tanısı 
konuldu. HLA tam uyumlu kardeş donör bulunamadı. İmmünsüpresif 
tedavi olarak antitimosit globulin, siklosporin A tedavisi ile valasiklovir, 
flukonazol, trimetoprim sülfametoksazol proflaksisi başlandı. Tedavinin 
2.günü grade 3 hepatotoksite gelişmesi nedeniyle flukonazol kesildi. İki 
gün sonra ALT değeri düşmeye başladı ve antifungal tedaviye anidu-
lafungin eklendi. Tedavinin 5.günü ateşi başlayan hastanın kültüründe 
üreme olmadı. Toraks BT’de enfeksiyon odağı saptanmadı. Balgam ve 
idrar kültüründe flukonazol’e dirençli Candida tropicalis üredi. Antibiyotik 
tedavisinin 7. gününde septik şok tablosu gelişti ve tedavinin 25. gününde 
hasta kaybedildi.

Tartışma: PRP ve mezoterapi ile hepatit ya da pansitopeni ilişkisini gös-
teren bir literatür bilgisi saptanmadı. Mevcut veriler ışığında tanı serone-
gatif posthepatit aplastik anemi olarak kabul edildi. Literatürde bildirilen 
yayınlarda aplastik anemi hepatit tablosunun ortalama 62.gününde 
görülürken, en erken 14.günde geliştiği bildirilmiştir. Vakamız litera-
türde bildirilen vakalarla karşılaştırıldığında hepatit tablosu sonrası 
pansitopeninin 10. günden itibaren erken bir dönemde gelişebileceğini 
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: posthepatit aplastik anemi, akut hepatit, pansitopeni

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-136 Referans Numarası: 159

S-BETA TALASEMİLİ BİR HASTADA UYUŞUK ÇENE 
SENDROMU VE YAYGIN OSTEONEKROZ
Filiz Gültekin1, Tekin Aksu1, Altan Güneş2, Namık Yaşar Özbek1, Neşe Yaralı1

1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Hematoloji Onkoloji 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik 
Radyoloji

“Uyuşuk çene sendromu” (Numb Chin Syndrome) mental sinirin nöropa-
tisine bağlı çenede hipostezi, parestezi ya da ağrı ile seyreden bir klinik 
durumdur. Etyolojisinde çene osteomyeliti, diş absesi veya girişimleri, 
fasiyal travma, malign tutulum gibi lokal nedenlerin yanı sıra orak hücreli 
anemi (OHA), diyabet mellit gibi sistemik hastalıklar rol oynayabilir. Burada 
S-Beta talasemi (S-BT) nedeniyle izlenen ve mental sinir nöropatisi tanısı 
alan bir olgu sunuldu. 

Olgu sunumu: 18 yaşındaki erkek hasta çenede uyuşma, dudakta hissiz-
lik şikayeti ile başvurdu. Altı aylıkken S-BT tanısı alan hastanın 11 yaşına 
kadar transfüzyon rejimi ile izlendiği, transfüzyon ihtiyacının artması ve 
safra taşı oluşumu nedeniyle 2011 yılında splenektomi ve kolesistektomi 
yapıldığı, demir şelasyonu, hidroksiüre, folik asit ve penisilin profilaksisi 
verildiği öğrenildi. Aile öyküsünde bir kardeşinde S-BT dışında özellik 
yoktu. Hasta 2011 tarihinden itibaren hastanemizde izlenmeye başlandı. 
HbS düzeyi %79.8 idi. 2016 yılında sırt ve bel ağrısı şikayetleri nedeniyle 
kısa süreli eritrosit değişimi yapılarak HbS düzeyleri %50’den az halde 
tutuldu. Hasta son olarak 1 yıldan beri sağ dudak alt tarafı ve çenede 
hissizlik şikayeti ile başvurdu. Dişte çürük, apse veya dental girişim 
öyküsü yoktu. Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesinde 
(MRG) anormal bulgu saptanmazken temporo-mandibüler MRG’sinde 
her iki mandibula kondilinde ve sağda mandibula ramusunda osteonek-
roz lehine anormal sinyal değişiklikleri izlendi (Şekil 1). Ayrıca hastanın 
pelvik MRG’sinde kemik pelviste,femur başı ve boynunda osteonekroz 
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izlendi.Hastaya mevcut bulguları ile oraklaşmanın tetiklediği osteonek-
roza ikincil “uyuşuk çene sendromu” tanısı kondu. Çenedeki hissizlik 
süregen olduğu ve analjeziklere yanıt vermediğinden nöropatik ağrı 
olarak değerlendirildi. Vitamin B12 tedavisine klinik yanıt alınamaması 
üzerine gabapentin tedaviye eklendi.

Tartışma: “Uyuşuk çene sendromu” erişkinde daha çok mandibuler kemik 
hasarı ve malignitelere ikincil rastlanılmaktadır. Daha nadir olarak da 
OHA’de oraklaşma krizine, kemik infarktına, osteomyelit veya osteonek-
roza bağlı olarak görülebilmektedir. Oraklaşmaya bağlı ağrılı krizlerin 
%4’ünde çene ağrısı ve parestezi bildirilmiştir. Hastamızda oraklaşma krizi 
veya çene ağrısı tanımlanmadan osteonekroza bağlı mental sinir hasarı 
görmesi orak hücreli anemili hastalarda uyuşuk çene sendromunun yavaş 
seyirli şekilde ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: S-Beta talasemi, osteonekroz, uyuşuk çene sendromu

Şekil 1. Yağ baskılı aksiyel (a) ve koronal (b) T2 ağırlıklı sağ mandibula ramusunda anormal kemik iliği ödemi 
izleniyor. (a) 

Şekil 2. Yağ baskılı aksiyel (a) ve koronal (b) T2 ağırlıklı sağ mandibula ramusunda anormal kemik iliği ödemi 
izleniyor.(b) 

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-137 Referans Numarası: 185

RUTİN HEMODİALİZ PROGRAMINDAKİ HEPATİT B 
TAŞIYICISI KLL (DEL17P+) HASTASINDA İLK  
SIRA TEDAVİDE İBRUTİNİB
Murat Kaçmaz

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Kliniği

Giriş: Kronik lenfositik lösemi (KLL) en yaygın görülen lösemi türü olup, 
KLL hastalarının çoğu tanı anında tedaviye ihtiyaç duymaz, bununla 
birlikte, hastaların çoğu yaşamları boyunca KLL ilişkili tedaviye ihtiyaç 
duyacaktır. Kemoimmünoterapi, tedavi gereksinimi olan KLL hastaları için 
mevcut standarttır. Kemoimmünoterapinin etkileyici sonuçlara rağmen, 
yaşlı yetişkinler (>65 yaş) kötü riskli sitogenetik [del(17p), del(11q)] olanlar 
ve relaps/refrakter hastalığı olan hastalar bazı alt grupların kemoimmüno-
terapi ile tedavi sonuçları kötüdür. Bu sebepten dolayı alternatif tedaviler 
geliştirme ihtiyacı doğmuştur. BCR aktivasyonu,KLL patogenezinde çok 
önemli bir rol oynar. İbrutinib BTK’nin oral,seçici ve geri dönüşümsüz 
bir inhibitörüdür. Bu olgu sunumunda ko-morbiditeleri bulunan kötü 
sitogenetik riske sahip bir hastada ilk sıra tedavide ibrutinib kullanımı 
sunulmuştur.

Olgu: KBY-hemodializ programındaki 70 yaşındaki erkek hasta,Mayıs 2016 
tarihinde lenfositoz ile tetkik edilip KLL (del17p+) teşhisi ile RAİ evre 1 
olarak takip edilmeye başlandı. Takiplerinde konstitüsyonel semptomları 
başlayıp,anemisi gelişen, LDT 6 aydan kısa olan, lenfosit sayısı 264.000/
mm3 seviyelerine yükselen hastada RAİ evre 3 olarak tedavi ihtiyacı 
ortaya çıktı. Performans durumu ve ko-morbiditeleri nedeniyle konvan-
siyonel kemoimmünoterapiye uygun olmayan del17p+ olan hastaya 
ilk sıra tedavi olarak ibrutinib başlandı. HbsAg+ olan hastaya antiviral 
profilaksi altında, KBY nedeniyle ibrutinib 140 mg/gün olarak başlandı. 
Bir aylık takip sonrasında ibrutinib ilişkili toksisite görülmeyince ilaç dozu 
kademeli olarak arttırılıp önce 280 mg/gün ve daha sonra 420 mg/gün 
dozuna çıkıldı. 10 aydır tedavisi devam eden hastanın; konstitüsyonel 
semptomları azaldı, anemisi düzelmeye başlayıp,lenfosit sayıları 18.000/
mm3 seviyesine geriledi.

Tartışma: İbrutinib, BCR sinyalizasyon yolunda önemli bir enzim olan 
BTK’ın ilk üretilen oral inhibitörüdür. FDA ve EMA onayından bu yana, 
MHL, KLL ve WM gibi lenfoproliferatif hastalıkları olan hastaların tedavisin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hastaların çoğu yaşlıdır ve bozulmuş 
böbrek fonksiyonu da dahil olmak üzere çok sayıda ko-morbiditeleri mev-
cuttur. İbrutinibin %10’undan daha azının böbrekler tarafından atılmasına 
rağmen, normalin üst sınırının 1.5 ila 3 katı düzeyinde kreatinin artışı, 
tedavi sırasındaki hastaların %9’unda görülür ve bazen hastalarda ciddi 
böbrek yetmezliği gelişebilir. İbrutinibin klinik çalışmalarında böbrek 
yetmezliği olan hastalar genellikle çalışma dışı tutulmuştur. Böbrek yet-
mezliğinde ibrutinib kullanımındaki sınırlı verilere rağmen yakın toksisite 
takibi ile ko-morbiditesi olmayan hastalardakine benzer dozlarda ibrutinib 
kullanımı güvenli görünmektedir.

Sonuç: KLL hastası del17p+,ko-morbiditeleri nedeniyle kemoimmüno-
terapiye uygun olmayan hastaya Hepatit B profilaksisi ile yakın monitori-
zasyonla ibrutinib tedavisi verildi. 10 aydır ibrutinib tedavisi altında olan 
hasta lenfositozlu parsiyel yanıt hali ile takip edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, İbrutinib, KBY, HbsAg

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-138 Referans Numarası: 151

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA 
İMMUN HEMOLİTİK ANEMİ VE HENOCH- SCHÖNLEİN 
PURPURASI GELİŞİMİ
Nevin Yalman2, Yurday Öncül1, Arzu Akyay1, Dilvin Çelik Ateş1, Ünsal Özgen1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) birçok hematolojik 
hastalıkta tek küratif tedavi seçeneğidir. Ayrıca bazı nörolojik, metabolik, 
otoimmün hastalıkların ve solid tümörlerin de tedavisinde yer almaktadır. 
HKHN sonrası verici kaynaklı kök hücreler hastada yeni bir immün sistem 
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oluştururlar ve bu yeni sistemin hücreleri alıcı dokularına karşı otoreak-
tivite geliştirerek nakil sonrası otoimmün hastalıkların, sitopeni, vaskülit, 
sistemik otoimmün hastalık, oluşumuna neden olabilirler. Bu yazıda HKHN 
sonrası çeşitli otoimmun komplikasyonlar geliştiren bir myelodisplastik 
sendrom (MDS) olgusu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: On sekiz yaşında retina distrofisi, sensero-nöral sağırlık, 
hafif mental retardasyon bulguları olan ve 1 yıldır çok hücre dizili disp-
lazi ve refrakter sitopeni alt gruplu MDS tanısı ile takipli kız hastaya MDS 
nedeniyle HKHN yapıldı. Hazırlık rejimi olarak busulfan (12,8 mg/kg), 
siklofosfamid (120 mg/kg); graft versus host hastalığı (GVHH) proflaksisi 
olarak methotreksat ve siklosporin aldı. Nötrofil engraftmanı +24. günde, 
trombosit engrafmanı +44. günde oldu. Hastada +22. günde Coombs 
pozitif immün hemolitik anemi (İHA) gelişti ve metil prednizolon (MPZ) 
1,8 mg/kg/gün dozunda başlandı, yanıt alınamayınca üç gün intravenöz 
immün globülin (IVIG) uygulandı, siklosporin dozu arttırıldı. Hastada +23. 
günde alt ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere yaygın purpurik 
makülopapüler döküntüler, karın ağrısı ve melena gelişti ve bu bulgularla 
Henoch Shönlein Purpurası tanısı kondu. MPZ tedavisine devam edildi 
ve döküntüler ile hastalık bulguları +28. günde düzelme gösterdi. Aynı 
dönemde trombosit düzeyinin düşük seyretmesi ve trombosit refrakter-
liği görülmesi üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Kemik iliği aspi-
rasyonunda megakaryositlerin yeterli olarak görülmesi üzerine immun 
trombositopeni düşünüldü. Coombs pozitifliği +27. günde düzelirken, 
trombositopeninin devam etmesi, steroide yanıt olmaması nedeniyle 
Eltrombopaq başlandı. İki aylık tedavi sonrası trombositlerin > 50000/mm3 
olması sonucunda Eltrombopaq sonlandırıldı. Daha sonra trombositlerde 
tekrar düşüş olmadı. Nakil sonrası 6. ayda donör kimerizmi %100’dü ve 
hastada tekrar otoimmüniteye ait herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

Sonuç: Kemik iliği nakli sonrası İHA, immun trombositopeni ve Henoch 
Schönlein Purpurası vasküliti gibi otoimmün hastalıklar gelişebilir ve 
bunlar immun sistemi baskılayan veya düzenleyen ilaçlarla başarılı şekil-
de tedavi edilebilir. HKHN yapılan hastalarda açıklanamayan sitopeni ve 
vaskülitik döküntü durumunda otoimmünite düşünülmeli, gerekli yakla-
şımlarda bulunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kök hücre nakli, immün hemolitik anemi, Henoch Shönlein 
purpurası

Şekil 1. 

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-139 Referans Numarası: 433

PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ : OLGU SUNUMU
Serkan Ünal

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Plazma hücreli lösemi, çok nadir görülmekle birlikte, 
oldukça agresif seyreden ve periferik kanda yüksek plazma hücre oranı 
ile karakterize bir hastalıktır. Primer olarak karşımıza çıkabileceği gibi, 
mutliple myeloma sekonder formu ile de karşılaşılabilir. Multiple myelom 
hastalarının, yeni gelişen tedavilerle beraber daha uzun yaşam sürelerine 
sahip olmaları nedeniyle son yıllarda artan oranlarda karşımıza çıkmatadır. 
Avrupa’da 10.000.000 da 4 insidansı vardır. Biz burada, nadir görülen fakat 
agresif seyir izleyen plazma hücreli lösemi vakası sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: 54 yaşında erkek hasta, 2017 Mart ayında omuz ağrısı 
nedeniyle romatoloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde anemi 
ve globulin yüksekliği saptanması üzerine çalışılan serum ımmun elektro-
forezde IgA – kappa bandı saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilerek 
kemik iliği aspirasyon biyopsi işlemi gerçekleştirilmiş. (Ig A : 3791 mg/dl, 
Ig G : 350 mg/dl, serum serbest kappa : 1244 mg/dl) Kemik iliği biyopsi 
sonucu multiple myelom olarak raporlanan hastanın çekilen PET-CT ‘de 
iskelet sisteminde yaygın litik tutulumları da saptanmış. Hastaya ilk etapta 
VCD (Bortezomib- Siklofosfamid - Deksametazon tedavisi planlanmış. 4 
kür tedavi sonrası hasta VGPR kabul edilerek otolog kök hücre nakli (OKİT) 
yapılmış. (4 Kür VCD sonrası : Ig A : 989 mg/dl, serum serbest kappa : 56 
mg/dl). Dış merkezde gerçekleştirilen OKİT sonrası yeterli yanıt alınama-
yan hasta refrakter hastalık düşünülerek yeni tedavi planlanması için 
tarafımıza yönlendirilmiş. Başvurusunda halsizlik, yorgunluk, terleme ve 
nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastanın yapılan tetkiklerinde lökosito-
zu olması nedeniyle istenen periferik yaymasında, yaygın plazmoblastlar 
görülmesi üzerine plazma hücreli lösemi düşünülerek, servise yatırıldı. 
Hastaya VTD-PACE tedavi protokolü başlandı. (19.06.2018 – 09.07.2018 1. 
kür, Temmuz 2018 2. kür) 2 kür tedavi sonrası yapılan kemik iliği aspirayon 
incelemesinde %5in altında plazma hücresi saptanan ve uyumlu donorü 
olması nedeniyle allojenik nakile yönlendirilmesi düşünülen hastada ani 
gelişen lökositoz, halsizlik, nefes darlığı şikayetlerinin tekrarlaması üzerine 
yapılan periferik yaymasında yeniden plazmoblastlarının olduğu görüldü 
ve hasta nüks-refrakter hastalık olarak düşünülerek destek tedavisi ile 
halen kliniğimizde takip edilmektedir.

Sonuç ve Tartışma: Nadir görülmesine rağmen, çok agresif seyreden 
plazma hücreli lösemi, akut lösemi ya da multiple myelom benzeri 
semptomlar ile karşımıza çıkabilmektedir. Bu vakada tespit edilen löko-
sitoz sonrasında yapılan periferik yayma ve kemik iliği incelemesi tanısal 
anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, PCL açısından hastanın 
rutin kontrollerinde tespit edilen lökositoz hastalıkaçısından önemli bir 
işaret olabilir. Prognozu oldukça kötü olan bu hastalık için yeni tedavi 
yöntemleri açısından çalışmalara ihtiyaç vardır. Hastalığın hızlı progrese 
olduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: plazma hücresi, mutliple myelom, lösemi

Şekil 1. OKİT sonrası kemik iliği aspirasyon
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Şekil 2. Tanı anında serum ımmunfiksasyon

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-140 Referans Numarası: 65

TEDAVİYE REZİSTAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ 
HASTADA İNVAZİV İNTESTİNAL ASPERGİLLOZİS
Nilgün Eroğlu1, Ayşenur Bahadır1, Erol Erduran1, Gülay Kaya2,  
Hatice Sonay Yalçın Cömert3, İsmail Saygın4, Zeynep Gökçe Gayretli Aydın5

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Giriş: İnvazif aspergillozis (İA), immün sistemi baskılanmış hastalarda 
major morbidite ve mortalite nedeni olan oportunistik enfeksiyonlar 
arasındadır. Gastrointestinal sistem (GI) tutulumu çoğunlukla primer 
pulmoner bölgeden yayılan enfeksiyonun bir parçası olarak nadiren de 
izole organ enfeksiyonu olarak görülebilir. Bu yazıda, tedaviye rezistan 
akut lenfoblastik lösemili (ALL) tanısı ile takip edilip, jejunumda İA gelişen 
hasta sunuldu.

Olgu: 3,5 yaşında tedaviye rezistan T hücreli ALL tanısı ile takip edilen kız 
hastaya ALL-R17 kemoterapi protokolüne göre tedavi verildikten sonra, B 
blok tedavisine geçilmesi planlanırken, izlemde hastanın nötropenik ateş 
geçirmesi nedeni ile piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. Dirençli 
ateşlerinin devam etmesi üzerine kademeli olarak meropenem, vanko-
misin, amikasin, metranidazol, tedavilerine geçildi. İzlemde 25 gündür 
nötropenik olan, beş gündür ateş yüksekliği devam eden hastada olası 
mantar enfeksiyonu açısından lipozomal amfoterisin B 5 mg/kg başlandı. 
Safralı kusması olan ve batın distansiyonu gelişen hastada çekilen abdo-
minal ultrasonagrafide (USG) kolonda dilatasyon, çıkan ve transvers kolon 
duvar kalınlığı 5 mm saptandı. Abdominal bilgisayarlı tomografide (BT) 
ileus ile uyumlu görünüm izlendi. Toraks BT’de her iki akciğer üst loblarda 
buzlu cam dansiteleri, sağ akciğer üst lob posterior segmentte ve orta 
lob lateral segmentte iki adet büyüğü 5x4 mm boyutlarında yumuşak 
doku dansitesinde nodül saptandı. Galaktomannan antijen düzeyinin 4.6 
saptanması, toraks BT’de aspergillozis enfeksiyonu izlenmesi nedeni ile 
varikanozol başlandı. Lipozomal amfoterisin B tedavisinin ikinci gününde 
bilirubinleri yükselmesi üzerine kesildi. Batın distansiyonu gerilemeyen 
ve genel durumu bozulan hasta, operasyona alındı. İnce bağırsak ve 

kolonda yer yer nekrotik alanlar, yapışıklıklar izlendi, jejunumun 50 cm’lik 
segmenti rezeke edildi. Hastanın operasyon sonrası ikinci günde dirençli 
ateşleri olması üzerine tedaviye kaspofungin eklendi. Patolojiye gönderi-
len örnekten yapılan değerlendirilmede intestinal vasküler yapıların sub-
mukozal alanlarında 450 açılanma gösteren hifa yapısında aspergillozis 
ile uyumlu mantar kolonileri izlendi (Şekil 1). Operasyon sonrası entübe 
olarak altı gün yoğun bakımda takip edildi. Hastanın takibinde SSS ve 
kemik iliği relapsı gelişti. Hastaya antifungal tedavisine devam edilerek 
kemoterapi başlandı. Hastamız şu anda hematoloji onkoloji servisinde 
takip edilmekte olup varikanazol 62, kaspofungin 44. Gününde tedavileri-
ne devam edilmektedir.

Tartışma: İmmün supresif, uzun süre ağır kemoterapi alıp nötropenide 
kalan hastalarda mantar enfeksiyonu hayatı tehdit edebilen komplikas-
yonlarla seyredebilmektedir. Bizim hastamızda, abdomen BT’de aspergil-
lozis ile ilgili bulgu saptanmamasına rağmen enfeksiyon, erken cerrahi ve 
antifungal tedavi ile kontrol altına alındı.
Anahtar Kelimeler: Akut lösemi, intestinal aspergillozis, çocuk

Şekil 1

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-141 Referans Numarası: 457

NON-HODGKİN LENFOMALI BİR ÇOCUKTA METOTREKSATA 
BAĞLI AKUT MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TOKSİSİTESİ
Mustafa Büyükavcı1, Halime Çiçek1, Yasemin Gündüz2, Bülent Kara3,  
Mehmet Fatih Orhan1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik 
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi

Çocuk kanserlerinin nörolojik komplikasyonları önemli bir sorundur. 
Metotreksat ile tetiklenen nörotoksisite, malignensi tedavisi sırasında 
görülen nadir ama ciddi bir komplikasyondur. Metotreksat’ın hem int-
ravenöz hem de intratekal yoldan uygulanması akut, subakut ve kronik 
nörotoksisite sendromlarına yol açabilir. Subakut MTX nörotoksisitesi, 
intravenöz veya intratekal tedaviden sonraki haftalar içinde ortaya 
çıkabilir.

İki aydır süren karın ağrısı tekrarlayan invajinasyon nedeniyle başvu-
ran 8 yaşında erkek çocukta yapılan operasyon sonucunda çekumda 
kitle tespit edilerek eksize edildi. Patoloji sonucu Non-Hodgkin (Burkitt) 
Lenfoma olarak rapor edildi. BOS ve bilateral kemik iliğinde tutulum 
yoktu. Görüntülemeler sonucunda Evre II (Risk grubu 2) olduğuna karar 
verilerek NHL-BFM-2012 protokolü başlandı. t(8;14) gözlenmedi. Başvuru 
sırasında PPD 18x18 mm ile pozitif olduğu için INH profilaksisi aldı. 
Hastanın 2. A4 blok (3.kür) (Deksametazon, Vinkristin, ARA-C, Etoposit, 1 
gr/m2 Metotreksat, İfosfamid, İntratekal Metotreksat ve ARA-C) tedavisi 
tamamlandıktan 2 hafta sonra, ishal, kusma ve febril nötropeni nedeni ile 
hastaneye yatışı yapıldı. Yatışının ilk gününde 1 dk. süren, spontan duran, 
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tonik-klonik tarzda jeneralize nöbet geçirdi. Nörolojik muayenesinde 
patolojik bir bulgu saptanmadı. Nöbet sonrasında çekilen beyin BT nor-
mal olarak değerlendirildi (Şekil1). Kontrastlı Beyin MR da bulgu vermedi 
(Şekil-2). Difüzyon MR’da bilateral beyaz cevherde difüzyon kısıtlılığı sito-
toksik ödem (metotreksat ilişkili ensefalopati) olarak yorumlandı (Şekil-3). 
Çocuk Nörolojisine konsulte edildi. Diffüzyon MR’da akmaddede kemo-
terapiye bağlı değişiklikler onlar tarafından da teyit edildi. EEG çekildi, 
normaldi. Antikonvulzan önerilmedi. İzlemde başka bir nörolojik problem 
yaşamadı. 15 gün sonra tekrarlanan diffüzyon MR normaldi. Protokol 
gereği tekrar verilen intravenöz ve intratekal metotreksat sonrası problem 
yaşanmadı. Tedavi bitiminde tekrarlanan PET-BT çalışması ile ilk bulgular 
karşılaştırıldığında tedaviye tama yakın anatomik, tam metabolik yanıt ile 
uyumlu değerlendirildi.

Metotreksat, periventriküler derin beyaz madde bölgesini etkiler. Erken 
tanı için, konvansiyonel bilgisayarlı tomografi (BT) ve T1 veya T2 ağırlıklı 
manyetik rezonans (MR) ile görüntüleme sonuç vermeyebilir. Difüzyon 
ağırlıklı (DW) görüntülemenin metotreksat nörotoksisitesinin erken sap-
tanması için yararlı olduğunu değerlendirilmektedir. Takip eden intratekal 
MTX tedavilerinin kesilmesi ciddi vakalarda düşünülmelidir. Biz hastamızın 
sonraki intratekal tedavilerinde Metotreksat kullanımı ile ilgili bir problem 
yaşamadık. Deksametazon ve folinik asit ile tedavi, semptomların gideril-
mesine yardımcı olabilir. Hastamız spontan düzeldiği için hiçbir tedaviye 
ihtiyaç göstermedi. 

Sonuç olarak: Metotreksat nörotoksisitesi; bilinen ve beklenen bir yan 
etki olmakla birlikte erken teşhis koymak için Diffüzyon MR, toksisitenin 
erken saptanması için yararlı olduğu bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, nörotoksisite, diffüzyon MR, lenfoma, çocuk

Şekil 1. Aksiyel kontrastlı BT kesitinde korpus kallosum spleniumundaki lezyonda kontrast tutulumu izlenmiyor.
Şekil 2. Aksiyel planda T1A kesitinde korpus kallosum spleniumundaki lezyon derin ak madde ile izointens, T2A 
kesitinde ise hiperintens izleniyor.
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Şekil 3. Diffüzyon ağırlıklı görüntülemede korpus kallosumun spleniumunda, bilateral sentrum semiovaleler ile 
subkortikal derin ak maddede diffüzyon kısıtllılığı.

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-142 Referans Numarası: 359

TROMBOSİTOZ İLE PREZANTE OLAN BİR İDİYOPATİK 
SPLENİK HİPOPLAZİ OLGUSU
Mehmet Umut Çapar1, Işık Kaygusuz Atagündüz2, Tuğçe Kübra Güneş1, Fatma Geçgel2, 
Yıldız İpek2, Tayfun Elibol2, Fergün Yılmaz2, Tayfur Toptaş2, Tülin Fıratlı Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bilinen kronik bir hastalığı olmayan 31 yaşında kadın hasta, doğum 
öncesinde yapılan rutin tetkiklerinde Plt:514000/mcL saptanması üzerine 
Hematoloji polikliniğine trombositoz etiyolojisinin araştırılması amacıyla 
yönlendirildi. Doğumdan 4 ay sonra polikliniğimize baş vuran hastanın 
sorgulamasında herhangi bir şikayeti ve tromboz öyküsü yoktu. Bir ölü 
doğum ve 5 haftalık 1 düşük öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde 

splenomegali ve lenfadenopati saptanmadı. Kontrol hemogramda löko-
sitoz ve anemi saptanmamakla birlikte izole trombositozun devam ettiği 
görüldü ve ayırıcı tanıya yönelik tetkikler istendi. Periferik yaymada trom-
bositlerde artış dışında bir patoloji saptanmadı. Sedimentasyon:23 mm/
saat, CRP:18 mg/L Serum demir:72 mcg/dL TDBK:284 mcg/dL Transferrin 
Sat:%25 Ferritin:26,4 ng/mL Vitamin B12:247 pg/mL Folik asit:12 ng/mL. 
JAK2 mutasyonu negatif idi. Tüm batın ultrason’da: KC boyutu 171 mm 
olup grade 2 hepatosteatoz, portal ven çapı normal, intrahepatik safra 
yolları ve koledok normal izlenirken, dalağın görüntülenemediği bildirildi. 
Ardından çekilen batın tomografisi’nde anatomik dalak lojunda 15x12 
mm boyutlarında yumuşak dokuya ait bir görünüm izlendi. Aksesuar 
dalak, otosplenektomi, splenik atrofi açısından klinik değerlendirme 
önerildi (Şekil 1). Hastanın tekrarlanan periferik yaymasında trombosit-
lerde artış ve howell-jolly cisimciklerinin mevcut olduğu görüldü. Splenik 
atrofiye yol açabilecek hastalıklara yönelik yapılan tetkiklerde, HPLC ile 
Hemoglobin elektroforezi normal, ANA zayıf +, ENA paneli negatif, RF 
negatif, Anti fosfolipid antikorları negatif, PNH paneli negatif, anti-trans-
glutaminaz ve anti-gliadin antikorları negatif saptandı. Hastada splenik 
atrofiye yol açabilecek kazanılmış bir sebep gösterilemedi. Hasta enfeksi-
yon öyküsü açısında tekrar sorgulandığında, uzun süredir sıklığı giderek 
artan, ateşin eşlik ettiği üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve tonsil-
lektomi sonrası bu şikayetinin azaldığı öğrenildi. Kapsüllü bakterilere karşı 
aşılamaları planlanarak polikliniğimizde takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: Aspleni, Agenezi, Trombositoz

Şekil 1. Batın BT: Anatomik dalak lojunda 15x12 mm boyutlarında yumuşak dokuya ait bir görünüm 

  Erişkin Akut Lösemiler

P-143 Referans Numarası: 425

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI İZOLE SANTRAL 
SİNİR SİSTEMİ NÜKSÜ İLE GELEN YETİŞKİN AKUT 
MYELOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA GELİŞEN  
ADRENAL YETMEZLİK
Servihan Doğan1, Şule Mine Bakanay1, Ferit Avcu2, İmdat Dilek1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Memorial Hastanesi/ankara

Giriş: Allojenik kök hücre nakli (AKHN) sorası ekstramedüller nüks ve 
özellikle izole santral sinir sistemi (SSS) tutulumu akut myeloid lösemide 
(AML) nadir gözlenen, hem tedavisi zor hem de kötü gidişatlı bir durum-
dur. Literatürde AML AKHN sonrası izole SSS nüksü şu ana kadar 34 olguda 
gösterilmiştir. Bu hastalarda standart bir tedavi yaklaşımı bulunmamakta-
dır ancak intratekal(it) tedaviye ek sistemik tedavi de verilmesi önerilmek-
tedir. Ayrıca, AKHN sonrası uzun dönem endokrin komplikasyonlardan biri 
olan adrenal yetersizlik %13 oranında gözlenmektedir. Hazırlık rejiminde 
TBI uygulanan hastalarda ve graft versus host hastalığı (GVHH) profilaksisi 
için uzun süreli kortikosteroid kullanan hastalarda daha sık gelişmekte ve 
özgün olmayan semptomlar nedeniyle sıklıkla gözden kaçabilmekte ve 
GVHH ile karıştırılabilmektedir. 
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Olgu: Nisan 2016 tarihinde halsizlik ve eklem ağrısı şikayeti ve 
lökositozla(WBC: 44.000/µl) başvuran 48 yaşındaki erkek hastaya AML M4 
(inv16) tanısı koyuldu, bir kür 3+7 indüksiyon tedavisiyle remisyona giren 
hasta ardından 3 kür yüksek doz ARA-C konsolidasyonu aldı.Takibinde 
inv.16 PCR titresindeki artış nedeniyle HLA tam uyumlu kardeşinden peri-
ferik KHN yapıldı. Mayıs 2017’de TBI + Fludarabinle AKHN yapıldı. Nakilden 
1 yıl sonra yürüme zorluğu olan hastanın yapılan beyin omurilik sıvısında 
(BOS) hücre sayımı 1640/mm3 idi. BOS yaymasında %91 oranında atipik 
monositoid hücre gözlendi ve BOS’tan gönderilen örneğin flow incele-
mesinde %73 oranında CD45+/SSCdüşük CD34+, CD13+, CD33+, CD117+ 
ve CD19+ myeloblast görüldü.Hastanın yapılan kemik iliği aspirasyon 
biyopsisi remisyonda idi. Bu bulgularla hastada AML izole SSS nüksü 
düşünülerek yüksek doz ARA-C verildi. Hastaya eş zamanlı olarak it tedavi 
protokolü (40 mg ARA-C ve 4 mg deksametazon) haftada 2 defa başlandı.
Febril nötropeni sonrası nötropenik dönemi uzayan hastada sepsis ve 
genel durum bozukluğu gelişti. 10 gün süreyle yoğunbakım ünitesinde 
çoklu antibiyotik ve destek tedavi alan hastanın sonra özellikle enfeksi-
yon sürecinde belirginleşen tüm vücutta ciltte ilerleyici bir bronzlaşma 
gözlenmesi, hiponatremi (Na:126 mmol/L), hiperkalemi(K:5.8 mmol/L), 
hipoglisemi olmasy nedeniyle adrenal yetmezlikten şüphe edildi. Düşük 
bazal kortisol düzeyi (3.5 mikrogram/dL) ve artmış ACTH (84,2 pg/mL) 
olan hastaya Synachten testiyle adrenal yetmezlik tanısı koyuldu.80mg 
metilprednizolon tedavisi başlanan hastanın hipotansiyonu, genel durum 
bozukluğu, elektrolit bozukluğu ve kan glukozu düzeldi ve kortizol 9.84 
mikrogram/dL düzeyine yükseldi.

Tartışma: AKHN sonrası izole SSS nüksü AML’de çok nadir gözlenen bir 
durumdur. AKHN sonrası uzun dönem endokrin komplikasyonlardan biri 
olan adrenal yetersizlik, yorgunluk, halsizlik bulantı-kusma gibi özgün 
olmayan semptomlar nedeniyle akla getirilmeyebilir. Hastamızda ilerle-
yici bronzlaşmanın yanısıra, özellikle enfeksiyon döneminde ağırlaşan 
hipotansiyon ve sepsisi düşündüren genel durum bozukluğu adrenal 
yetersizliği akla getirdi.
Anahtar Kelimeler: AML, AKHN, GVHH

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-144 Referans Numarası: 327

MULTİPL MYELOMDA MESANE TUTULUMU
İlknur Nizam Özen, Vedat Aslan, Fatma Aykaş, Mesut Göçer, Utku Iltar, Mehmet Çelik, 
Erdal Kurtoğlu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Ekstramedüller plazmasitomlar tek lezyon veya sistemik hastalığın 
bir parçası olarak herhangi bir organı tutabilir. Mesane plazmasitomları 
fazla sık görülmez fakat plazmasitom oluşumu olmaksızın mesanenin 
malign plazma hücreleriyle invazyonu çok nadirdir. Burada yakın zaman-
da kemik iliği biyopsisiyle değerlendirilip remisyonda olduğu görülen bir 
multipl myelom hastasında mesanenin malign plazma hücreleriyle invaze 
olduğu bir olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: Relaps refrakter multipl myelom (Ig G-lambda) öyküsü 
olan 50 yaşında bir kadın hasta nefes darlığı ve idrar yapamama şikayet-
leriyle hastaneye başvurdu. Dört kür kemoterapi (2 kür vinkristin, adria-
misin, deksametazon ve 2 kür bortezomib ve deksametazon), otolog kök 
hücre nakli ve plevral efüzyonla hastalık nüksü öyküsü mevcuttu. Relaps 
sonrası 3 kür bortezomib, siklofosfamid ve deksametazon almıştı ve son 
kemoterapi sonrası yapılan kemik iliği biyopsisi normaldi. Laboratuar 
değerlendirmesinde kreatinin değerinin 9.66 mg/dl olduğu saptanınca 
hastaneye yatırıldı ve hemen diyalize alındı. Abdominal ultrasonda bila-
teral pelvikalisyal dilatasyon mevcuttu ve her iki üreter de görüntülene-
miyordu. Foley kateterin balonu haricinde mesane içinde kitleye rastlan-
madı. Hastalığın yayılımını saptama için PET-BT çekildi ve pek çok alanda 
tutulum olduğu görüldü. İdrar yapamama şikayeti olması nedeniyle hasta 
üroloji bölümüne danışıldı ve hastalık tutulumu olup olmadığını saptan-
ması için hastaya transüretral rezeksiyon yapılmasına karar verildi. Biyopsi 
incelemesinde multipl myelomun mesane tutulumu saptandı.

Tartışma: Multipl myelomun mesane tutulumu çok nadir olsa da idrar 
yapma güçlüğü olan ve postrenal akut böbrek yetmezliği bulguları olan 
hastalarda mutlaka akılda tutulmalıdır. Kemik iliği biyopsilerine göre 
remisyonda olan hastalarda ve radyolojik görüntülemede mesane tutulu-
muna dair bulgu olmayan hastalarda bile böyle bir tutulum gözlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, mesane tutulumu

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-145 Referans Numarası: 197

ANEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: SHEEHAN SENDROMU
Öykü Arslan1, Selin Umman1, Güleren Yartaş Dumanlı2, Musa Salmanoğlu2, Ömür Tabak2, 
Abdulbaki Kumbasar2

1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Hematoloji 
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç 
Hastalıkları

Giriş: Sheehan sendromu (SS), doğum sonrası aşırı kanama sonucunda 
gelişen hipofiz yetersizliğidir. Temel mekanizma azalan kan hacmine bağlı 
ön hipofizde nekroz gelişimidir. SS, boş sella sendromunun (BSS) önemli 
nedenlerinden biridir. SS, hipofiz hormonlarının değişik derecelerdeki 
eksikliklerine bağlı hafif belirtilerden komaya kadar farklı klinik tablolar 
halinde karşımıza çıkmaktadır. Bazı hastalarda ani gelişen panhipopitui-
tarizm belirtileri görülebileceği gibi bazılarında uzun süredir devam eden 
halsizlik, anemi gibi özgül olmayan belirti ve bulgular olabilir. Tanı klinik 
belirtilerle ilişkili hormon eksiklikleri, anlamlı jinekolojik öykü ve radyolojik 
bulgulara dayanılarak konulur. 

Amaç: Anemi etiyolojisi araştırılırken yavaş gelişen SS ve buna bağlı olarak 
gelişen BSS tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Halsizlik yakınmasıyla başvuran 38 yaşında kadın hastanın fizik 
bakısında ciltte ve konjunktivalarda solukluk gözlendi. Laboratuvar tet-
kiklerinde normositer anemi, eozinofili, sedimentasyon yüksekliği, triiyo-
dotironin ve tiroksin düşüklüğü saptandı. Hastanın 15 yıl önce ölü doğum 
sonrasında aşırı vajinal kanama nedeniyle total abdominal histerektomi 
ve iki taraflı ooferektomi öyküsü olduğu, 5 yıldır hipotiroidi nedeniyle 
levotiroksin (LT) kullandığı öğrenildi. Anemiye yönelik yapılan tetkiklerde 
hematinik eksiklik saptanmadı. Çevresel kan yaymasında normokrom nor-
mositer eritrositler ve eozinofili gözlendi. Eozinofili etiyolojisine yönelik 
çekilen toraks ve batın bilgisayarlı tomografisinde patoloji saptanmadı. 
Bazal kortizol düzeyi düşük saptanan hastanın adrenokortikotropik hor-
mon düzeyi normal idi. Sinakten testine yeterli kortizol yanıtı alınamadı. 
Serbest tiroid hormon düzeylerinin düşüklüğüne tiroid uyarıcı hormon 
yanıtı da olmayan hastanın hipofiz yetmezliği ön tanısı ile hipofiz man-
yetik rezonans incelemesi (MR) yapıldı ve kısmi boş sella saptandı. Yavaş 
gelişen SS tanısı konuldu. Glukokortikoid, kalsiyum-kolekalsiferol ve 
östrojen tedavileri başlandı, LT dozu arttırıldı. Tedavi ile hastanın klinik ve 
laboratuvar bulgularında düzelme gözlendi. 

Tartışma: SS’de hipofizin hasar derecesine göre belirtiler hızla ya da has-
tamızda da olduğu gibi yıllar içinde ortaya çıkabilir. Uzun süredir devam 
eden özgül olmayan belirtiler nedeniyle olgumuzda da olduğu gibi tanı 
konulması gecikebilmektedir. SS’de olgumuzda da olduğu gibi normok-
rom normositer anemi görülebilmektedir. Aneminin sebebi net olarak 
bilinmemekle birlikte özellikle adrenal, tiroid ve gonad hormonlarının 
eksikliğine bağlı geliştiği düşünülmektedir. Glukokortikoidler eritropoezi, 
tiroid hormonları ise eritropoetin üretimi ve eritroid öncül hücre çoğal-
masını uyararak aneminin düzelmesini sağlamaktadır. Olgumuzda anemi 
hormon yerine koyma tedavisine yanıt vermiştir.
Sonuç: Halsizlik ve anemi özgül olmayan belirti ve bulgulardır. Ancak doğum 
sonrası uzamış vajinal kanama öyküsü olan ve anemi gelişen hastalarda Sheehan 
sendromu akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: anemi, Sheehan sendromu, boş sella

  Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar

P-146 Referans Numarası: 209

NEFROTİK SENDROM KLİNİĞİ İLE TANI ALAN KÜÇÜK 
LENFOSİTİK LENFOMA OLGUSU
Alev Garip Acar1, Celal Acar2, Özden Pişkin1, İnci Alacacıoğlu1, Mehmet Ali Özcan1,  
Fatih Demirkan1, Güner Hayri Özsan1, Bülent Ündar1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Denizli Devlet Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma (KLL/SLL) perife-
rik kan, kemik iliği ve lenf nodlarını tutan, monomorfik küçük yuvarlak len-
fositlerden oluşan B hücreli bir neoplazidir. En sık tutulan visseral organlar 
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dalak ve karaciğerdir. Bu hastalıkta böbrek tutulumu genellikle sessizdir ve 
literatürde nadiren bildirilmiştir.

Olgu: Hipertansiyon ve buerger hastalığı öyküsü bulunan 75 yaşında 
erkek hasta yaklaşık 1 yıldır olan bilateral pretibial ödem nedeniyle 
tetkik edildi. Muayenede tansiyon arteriel: 200/100 mmHg, solunum 
sistemi ve kardiyolojik bakı olağan, traube açık, sol inguinal bölgede 2-3 
cm lenfadenomegali, bilateral 1+ pretibial ödem saptandı. Tetkiklerinde 
kreatinin:3.62mg/dl, total protein:4.21 g/dl, albümin:2.11 g/dl, ldh:227, 
lökosit:4100 10³/µL, nötrofil:1900 10³/µL, lenfosit:1900 10³/µL, hb:9.5 
gr/dl, mcv:85.2 fL, plt:153 10³/µL, 24 saat idrarda 10,2 gr/gün proteinüri 
saptandı. Bilgisayarlı tomografide bilateral aksiller bölgelerde, pektoral 
kas altında ve interpektoral bölgede, en büyüğünün boyutları yaklaşık 
23x13 mm olarak ölçülen multiple lenf nodları, mezenterik bölgede en 
büyüğü yaklaşık 1 cm çapına ulaşan lenf nodları izlendi. Splenomegali 
saptanmadı. Böbrek biyopsisinde parankim içinde interstisyel dağılım 
gösteren ya da multipl geniş tabakalar oluşturan CD20, CD5 ile pozitif 
siklin-D1, BCL-6, CD10, MUM-1 ve c-myc ile negatif boyanan neoplastik 
lenfoid infiltrat izlendi ve küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik löse-
mi, endokapiller proliferasyonu belirgin membranoproliferatif glomeru-
lonefrit paterni ile uyumlu olarak değerlendirildi. Kemik iliği biyopsisin-
de %90-95 sellülarite gösteren, CD19, CD20, CD5, BCL-2, bir kısmı CD23 
ve LEF-1 ile pozitif, TDT, BCL-6, cyclin D1 ve CD38 ile negatif boyanan, 
normal hematopoetik hücreleri büyük oranda ortadan kaldıran diffüz 
neoplastik lenfoid infiltrat izlendi. KLL/SLL ile uyumlu değerlendirildi. 
Nefrotik sendrom kliniğiyle prezente olan küçük lenfositik lenfoma tanısı 
konan hastaya 21 günde bir rituksimab 375 mg/m2/gün-deksametazon 
40 mg/gün tedavisi başlandı.

Sonuç: KLL/SLL nadiren de olsa böbrek tutulumu ile prezente olabilir. KLL/
SLL spesifik monoklonal infiltrat, membranoproliferatif glomerulonefrit, 
minimal lezyon hastalığı, mikrotübüler monoklonal immunglobulin infilt-
rasyonu, amiloidoza bağlı böbrek hasarı izlenebilmektedir. Bu bağlamda 
böbrek biyopsisi tanı ve tedavi rehberliği için önemli bilgiler sağlayabilir. 
Tedavi ile %70 oranında yanıt alındığı bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küçük lenfositik lenfoma, nefrotik sendrom

  Erişkin Akut Lösemiler

P-147 Referans Numarası: 173

İMATİNİB İLİŞKİLİ KEMİK İLİĞİNDE MAKROFAJ ARTIŞI: 
OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Hasan Mücahit Özbaş2, Ümit Çobanoğlu3, Nergiz Erkut1,  
Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Giresun  
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Trabzon

Erişkin akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda yaklaşık %20 oranında 
Philedelphia kromozomu (Ph) t(9;22) izlenirken, oranının ileri yaşlarda 
daha da arttığı izlenmektedir. Günümüzde Ph (+) olan hastalarda kom-
bine kemoterapiler ile birlikte tirozin kinaz inhibitörü kullanımı remisyon 
oranlarını artırmaktadır. Tirozin kinaz inhibitörü olarak sıklıkla imatinib, 
dasatinib ve nilotinib kullanılmaktadır. İmatinib kullanımında kemik iliğin-
de morfolojik değişiklikler olabilmektedir. Sellülaritede, miyeloid/eritroid 
oranında ve retikülin fibroziste azalma, Ph(+)’liği devam eden olgularda 
deniz-mavi histiyositlerin görülmesi, osteoskleroz ve nadir olarak da jela-
tinöz değişim, aplazi, lenfositlerde değişken artış görülebilmektedir. Bu 
olgu sunumunda imatinib ilişkili kemik iliğinde makrofaj artışı tartışıldı.

Olgu: 45 yaşında kadın hasta, 7 yıl önce tiroid papiller ca nedeniyle opere 
olan ve radyoaktif iyot tedavisi alan hasta son bir aydır anemi nedeniyle 
tetkik ediliyormuş. Nefes darlığı, çarpıntı şikayeti ile başvurduğu dış mer-
kezde Hgb:5,9gr/dL saptanması üzerine hastaya eritrosit süspansiyonu 
verilip ileri tetkik amaçlı tarafımıza yönlendirilmiş. Yapılan tetkiklerde 
Lökosit: 9.1×10³µ/L,Hemoglobin: 8gr/dL, Trombosit: 106×10³µ/L, LDH: 
344U/L, B12: 254 pg/mL, folat: 5.96 ng/mL, ferritin: 575ng/mL olarak sap-
tandı. Hastanın periferik yaymasında %3 blast ve miyeloid seri öncülleri 
görüldü. Kemik iliği aspirasyonda %62 oranında lenfoblast karakterinde 
blastik hücre infiltrasyonu saptandı. Akım sitometrik analizde CD45, 
CD2, CD7, CD10, CD19, Tdt ve CD79a pozitif saptandı. Biyopsisi prekürsör 
B hücreli lenfoblastik lösemi ile uyumlu idi. Moleküler sitogenetik değer-
lendirmede BCR/ABL(P190)-minor %75 pozitif olarak saptandı. Hastaya 

imatinib 400mg ve Hyper-CVAD (Cyclophosphamide, Dexamethasone, 
Doxorubicin, Vincristine, Methotrexate, Cytarabine) tedavisi başlandı. 
Tedavi ile remisyona giren hastanın 2. kür öncesi yapılan kemik iliği 
biyopsi örneğinde bol miktarda köpüksü makrofajların (şekil) olduğu 
gözlendi. Tedavisine devam edilen hastanın takiplerinde kemik iliğinde-
ki makrofaj artışının devam ettiği izlendi. 6 kür Hyper-CVAD alan hasta 
halen moleküler remisyonda olup, tam uyumlu kardeş vericiden kemik 
iliği nakli plandı.

Tartışma: Kemik iliğinde köpüksü makrofajlar, granülomatoz hastalık-
larda, bazı enfeksiyöz durumlarda, nieman pick hastalığı ve langerhans 
hücreli histiyositozda görülebilmektedir. İmatinib tedavi ile hızlı hücre 
döngüsü olan hücrelerin yıkım ürünlerini fagosite eden histiyositlerin 
artışı deniz mavi histiyositler olarak adlandırılmıştır. Bunların varlığı tirozin 
kinaz inhibitörlerinin etkinliğini gösterebilmektedir. Bizim vakamızda 
olduğu gibi imatinib tedavisi sonrası kemik iliğinde izlenen köpüksü 
makrofajların varlığı tedavi etkinliğini gösteren bir bulgu olup, eşlik eden 
moleküler remisyonun varlığı da bunu desteklemekteydi.
Anahtar Kelimeler: imatinib, akut lenfoblastik lösemi, köğüksü makrofaj

Şekil 1. Köpüksü makrofaj

  Erişkin Akut Lösemiler

P-148 Referans Numarası: 191

ALL-TRANS-RETİNOİK ASİD (ATRA) İLİŞKİLİ  
PERİVASKÜLER DERMATİT
Mehmet Sezgin Pepeler, Selin Merih Urlu, Duygu Nurdan Avcı, Eylem Genç,  
Aysel Kocagül Çelikbaş, Esra Uçaryılmaz , Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26 yaşında Akut promyelositik lösemi(APL) (orta risk)tanısı konulan 
erkek hastaya Daunorubisin-sitarabin-ATRA tedavisi başlandı. Tedavinin 
3.gününde ATRA sendromu düşünülerek 20 mg/gün iv deksameta-
zon eklenerek ATRA dozu %50azaltıldı. 5.günde deksametazon tedavisi 
sonlandırıldı. 16.günde FEN nedeniyle piperasilin-tazobaktam başlandı.
Alınan kültürlerde üreme olmadığı öğrenildi. 23. günde 38.3 derece ateş, 
yüzde, sol üst ektremite ve sol diz eklemi üzerinde boyutları 2-3 cm olan-
birden fazla alanda hiperemik cilt lezyonları görüldü (Şekil 1,2). Hastanın 
paranasal sinüslerinde hassasiyet ve CRP 130 olması nedeni ile ön plan-
da Fungal enfeksiyon, ATRA sendromu, Sweet sendromu düşünüldü.
Vorikanazol eklendi. Paranasal BT’de patolojik bulguya rastlanmayan has-
tada GM(-), kültürlerde üreme olmadığı saptandı. Diz eklemi üzerindeki 
lezyondan cilt biyopsisi alınarak 1mg/kg/günmetilprednizolon başlandı. 
Takiplerde yüksek ateşi tekrarlamaması nedeniyle Vorikanazol sonlan-
dırıldı. 14 gün steroid tedavisi sonrası cilt lezyonları kayboldu. Patolojik 
değerlendirmenin süperfisiyal perivasküler dermatit ile uyumlu olduğu 
gözlendi (Şekil 3). Şu an konsolidasyon tedavisi almaktadır. Takiplerde cilt 
lezyonu tekrarlama-mıştır.

Tartışma: ATRA-kemoterapi kombinasyonu ile %90 ‘dan fazla tam remis-
yon sağlanmış olup %20-30 ‘u sonradan nüks etmiştir. Hayatı tehdit eden 
komplikasyon; ATRA sendromu olup vakaların %25’ınde görülmektedir. 
Hiperkalsemi, erkek infertilitesi, kemik iliği nekrozu fibrozisi, akut pank-
reatit, tromboembolik olay, sweet sendromu(SS), eritema nodosum, 
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granülamatöz proliferasyon, vaskulit ve akciğer ilişkili komplikasyonlar 
görülebilmektedir. Cilt tutulumu ile ilgili literatürde bu güne kadar 8 SS 
vakası bildirilmiştir. SS vakalarında oral prednizolon ile dramatik yanıt 
alınmıştır (8). SS de lezyonlar ağrılı pseudoveziküler eritematöz plak-
lar şeklinde olup sıklıkla üst ekstremite, baş, boyunda görülmektedir. 
Vakamızda lezyonların ağrılı olmaması, SS tanısından uzaklaştırmakta-
dır. Yüksek ateşle birlikte cilt lezyonlarının olması nedeni ıle ön planda 
enfeksiyonu ekarde edemediğimiz için antibiyoterapiyi genişlettik. ATRA 
ilişkili döküntünün de olabileceği düşünülerek tedaviye steroid eklendi. 
Takiplerde kültürlerde üremenin olmaması, cilt lezyonlarının perivas-
küler dermatit ile uyumlu olması nedeni ile antibiyoterapi daraltıldı. SS 
ve perivasküler dermatit durumlarında steroide yanıtın alınması altta 
yatan immunolojik bir mekanızmanın olduğunu göstermektedir. ATRA 
kullanan bir hastada açıklanamayan ateş ve cilt lezyonları gelişmesi 
enfeksiyon veya ATRA ilişkili cilt lezyonunu akla getirmeli ve tablo net-
leşene kadar olası tanılara yönelik gecikmeden tedaviye başlanmalıdır. 
Literatürde bu güne kadar ATRA ilişkili perivasküler dermatit vakası 
bildirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Akut promyelositik lösemi, All-trans-retinoik asid, Perivasküler 
dermatit

Şekil 1.

Şekil 2

Şekil 3. Papiller dermiste damarlar etrafında minimal mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu (H&E x100)

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-149 Referans Numarası: 211

MİKROSİTİK ANEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: HEMOGLOBİN 
ADANA HOMOZİGOT MUTASYONU
Sibel Akpınar Tekgündüz1, Dilek Gürlek Gökçebay1

1SBU Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji

Giriş: Hemoglobin Adana nadir görülen bir alfa globin varyantı olup alfa 1 
veya 2 zincirinde 59. kodonda glisin yerine aspartat geçmesi sonucu non-
delesyonel bir mutasyonun sonucunda ortaya çıkar. Burada alfa1 geninde 
homozigot HBA1: c.179G>A mutasyonu taşıyan bir olgu sunulmuştur.

Olgu sunumu: 6 yaşında erkek hasta bacaklarda halsizlik ve solukluk 
şikayetleriyle hastanemize başvurduğunda; öyküsünde yenidoğan döne-
minde sarılık olmadığı, daha önce de dış merkezde anemi nedeniyle tetkik 
edildiği, transfüzyon almadığı öğrenildi. Anne baba arasında akrabalık 
ve aile öyküsünde anemi yoktu. Fizik muayenede solukluk dikkati çekti, 
organomegali saptanmadı, sistem bulguları doğaldı. Tam kan sayımında 
hemoglobin 10,5 g/dL, MCV 59 fL, MCHC 31,8 g/dL, MCH 19 pg, RDW%16,9 
saptandı. Biyokimyasal incelemede karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri 
normal sınırlarda; ferritin 54 ng/mL, vitamin B12 402 pg/mL, folik asit 12 ng/
mL, serum demir 64 μg/dL, demir bağlama kapasitesi 224 μg/dL saptandı. 
Periferik yaymada anizositoz ve hipokromi mevcuttu (Şekil). Hemoglobin 
elektroforezinde HbF %0,2, HbA2 %2,17, HbA %97,6 olarak saptandı. 
Hastanın anne ve baba hemoglobin elektroforezi normaldi. Bunun üzerine 
gönderilen alfa talasemi gen analizinde Hb Adana homozigot mutasyonu 
saptandı (HBA1: c.179G>A). Hastanın hemoglobin değerleri stabil olarak 
seyretti ve transfüzyonsuz izlemine devam edilmektedir.

Tartışma: Literatürde nadiren bildirilen Hb Adana olgularının anstabil 
hemoglobin varyantına yol açtığı, ayrıca diğer delesyonel alfa gen mutas-
yonları ile birlikte HBH hastalığı veya talasemi intermedia benzeri kliniğe 
yol açabileceği bildirilmiştir. Hatta alfa 2 zincirindeki HB Adana mutasyo-
nunun hidrops fetalise yol açtığı bildirilmiş, alfa1 genindeki mutasyonların 
daha hafif olabileceğinin beklendiği ifade edilmiştir. Literatürde bildirilen 
diğer homozigot Hb Adana vakasında talasemi intermedia benzeri klinik 
ve mikrositoz izlenmiştir. Ülkemiz gibi talasemi taşıyıcılığının yüksek 
olduğu yerlerde mikrositik anemisi olanlarda beta globin mutasyonları 
dışlandıysa alfa talasemi gen analizi çalışılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: anemi, alfa talasemi, hemoglobin Adana

Şekil 1. Periferik kan yaymasında anizositoz ve mikrositoz

Tablo 1. Hasta ve ailesine ait tam kan sayımı ve elektroforez sonuçları

Hasta Anne Baba

Hb (g/dL) 10,5 12,3 14,2

RBC (10^6/μL) 5,3 4,9 5,3

Hct (%) 27,1 37,7 42,6

MCV (fL) 59 76,8 79,9

MCH (pg) 19 25 26

MCHC (g/dL) 31,8 32 33

HbA (%) 97,6 94,2 94

HbA2 (%) 2,1 2,5 2,2

HbF (%) 0,2 3,3 3,8
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-150 Referans Numarası: 437

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TEDAVİ SIRASINDA 
BEKLENMEDİK KOMPLİKASYON: GOSSİPİBOMA 
(SPONGİOMA)
İdris İnce1, Gizem Zorlu Görgülügil2, Volkan Karakuş3, Nevin Alayvaz Aslan1,  
Erdal Kurtoğlu2

1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Gossipiboma (Spongioma) cerrahi sonrası unutulan kitlesel görü-
nüme neden olmuş yabancı cisimlere verilen genel bir isimdir. Cerrahinin 
nadir görülen komplikasyonlarından biridir. Vakamızda diffüz büyük B 
hücreli lenfoma tedavi sırasında kemoterapiye yanıt değerlendirmesinde 
karışıklığa yol açması sebebi ile sunuldu.

Vaka: 52 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı, sol koltukaltı ve göğsünde 
şişlik yakınması ile başvurdu. MR görüntülemesinde sol axiller fossayı 
tamamen dolduran 87x53 mm boyutunda kitlesel lezyon görüldü. Alınan 
biopsinin mikroskobik incelemesinde sitoplazması dar, birden fazla nük-
leol içeren orta boyutlu diffüz lenfoid infiltrasyon, immunohistokimyasal 
incelemesinde CD20, CD79a, bcl-2 ve bcl-6 pozitif saptandı. Ki-67 proli-
ferasyon indexi tümör hücrelerinde %90 ölçüldü. Diffüz büyük B hücreli 
lenfoma tanısı konulan hastanın PET-CT incelemesinde sol axiller bölgede 
83x82x56 mm boyutlarında hipermetabolik (SUV max:13.5) kitle saptandı. 
Hastanın B semptomları mevcuttu. Evre 2 bulky hastalık olarak değer-
lendirilen hastaya 6 kür R-CHOP (rituximab, siklofosfamid, doxorubicin, 
vincristin,metil prednisolon) + tutulu alan radyoterapi (IFRT) planlandı. 6 
kür sonu çekilen PET-CT görüntülemesinde sol axillada 40x24 mm boyutlu 
hipermetabolik (SUV max:9.7) kitlesel lezyon görüldü. Refrakter hastalık 
olarak kabul edilen hastanın eksizyonel biopsi incelemesinde nödüler 
paternde yabancı cisim ve yabancı cisim tipi multinükleer dev hücreler 
içeren iltihabi reaksiyon gossipiboma (Spongioma) saptandı..

Tartışma: Gossipiboma (Spongioma) cerrahiden sonra vücutta kalan 
cerrahi gaz tampon ya da kompres olarak tanımlanır. Latince ‘gossypium 
(pamuk)’ve Swahilli dilinde ‘boma (saklanma yeri)’sözcüklerinden türemiş-
tir. Ateş, ağrı gibi özgül olmayan klinik semptomlar esas cerrahi işlemden 
uzun zaman sonra ortaya çıkar. Bilgisayalı tomografi (BT) radyolojik olarak 
en iyi görüntüleme yöntemidir. Cerrahi sonrası geçen süre çok önemlidir. 
Erken postoperatif dönemde abse, hematom ve seroma ile; geç dönemde 
ise kronik enfeksiyöz-granülomatöz durumlar ve neoplazi ile karışabil-
mektedir. Vakamızda diffüz büyük B hücreli lenfoma tedavisi sırasında 
yanıltıcı olması sebebi ile sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Gossipiboma (Spongioma)

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-151 Referans Numarası: 64

HEMATO-ONKOLOJİ SERVİSİNDE PORT/KATATER TAKILAN 
HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Merve Mutlu1, Ayşenur Bahadır2, Gülay Kaya3, Şükrü Oğuz4, Hatice Sonay Yalçın Cömert5, 
Erol Erduran2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hemato-Onkoloji Bilim Dalı 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Santral venöz port sistemleri ve kısa süreli ya da kalıcı tünelli santral 
venöz kateterler; onkolojide ve hematolojik hastalıklarda tekrarlanan 
kemoterapi, parenteral beslenme, transfüzyon, infüzyon, enjeksiyon ve 
kan örneği alınması gibi uzun dönem intravenöz tedavi uygulanması 
gereken hastalara yerleştirilmektedir. Birçok çalışma erişkin hastalarda 
kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının insidansını ve ilişkili risk 
faktörlerini ele almıştır, ancak pediyatrik hastalarda az sayıda veri mev-
cuttur. Bu çalışmanın amacı, pediatrik hematoloji-onkoloji servisimizde 
port/katater takılan hastaların demografik özelliklerini, kateter ilişkili 
kan dolaşımı enfeksiyonlarının insidansını, nedensel patojenleri ve klinik 
sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal-Metod: Bu çalışmada KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Ünitesinde 2011-2018 yılları arasında tanı ve tedavi 
alarak takip edilen, port/katater takılan 45 hastanın tıbbi kayıtları geriye 
dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 16 kız 29 erkek olmak üzere 45 vaka alındı. Hastaların 
yaşları 6 ay-19 yaş arasında değişmekte idi. Vakaların 24’i akut lösemi, 5’i 
intrakranial tümör, 4’i solid tümör, 3’ü lenfoma, 2’si primer hemafagositik 
sendrom, 2’si Ewing sarkom, 4’ü faktör eksikliği, 1’i konjenital nötropeni 
tanıları ile izlenmekte idi. Vakalara 34 port katateri (7 vakaya birden çok), 
51 geçici infüzyon katateri (12 vakaya birden çok) uygulanmıştı. Kataterin 
çıkarılma nedenlerine bakıldığında 16’sında kateter ilişkili kan dolaşımı 
enfeksiyonu gözlendi. Kan dolaşımı enfeksiyon vakasından 13’ü (%82) 
Gram-pozitif koka(%48’i koagülaz-negatif Staphylococcus), 2’sinin (%12) 
candida albicans ve 1’inin (%6) Gram-negatif basile (acinetobacter bau-
mannii) bağlı oldugu görüldü. 34 katater ihtiyaç kalmadığı için, 18 katater 
revizyon yapılması amacı ile, 10 katater tıkanıklık, yerinden oynama gibi 
nedenlerle çıkarıldı. Katatere bağlı tromboz izlenmedi.

Tartışma: Kemoterapi alan kanser hastalarında sık sık venöz işlem yapıl-
ması, tedavi süresinin uzun olması, bu tedavide sklerozan ajanların 
kullanılması ve fazla miktarda sıvı replasmanı yapılması nedeniyle son yıl-
larda port/ kateter kullanımı giderek artmaktadır. Uzun kullanım süreleri, 
hastanın günlük aktivitesini kısıtlamamaları büyük avantaj sağlar. Katater 
ilişkili komplikasyonların gelişiminin önlenmesinde, deneyimli kişilerce 
portun takılması, tespitinin iyi yapılması, uygulama sonrası görüntüleme 
yöntemleriyle kontrollerinin yapılması ve port/ kateter bakımının titizlikle 
uygulanması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, katater, enfeksiyon

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-152 Referans Numarası: 187

MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLİ HASTALARDA TROMBOZ 
VE KANAMA OLAYLARININ TANIMLAYICI ANALİZİ
Mufide Okay1, Ümit Yavuz Malkan2, Ertuğrul Çağrı Bolek3, Elifcan Aladağ1,  
Tahmaz Haziyev1, Nilgün Sayınalp1, Salih Aksu1, Yahya Büyükaşık1,  
İbrahim Celalettin Haznedaroğlu1

1Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Myeloproliferatif neoplaziler (MPN) esansiyel trombositoz (ET), 
polistemia vera (PV), primer myelofibrozis (PMF) kanama ve tromboz 
komplikasyonlarının sık olarak görüldüğü neoplazilerdir. Kanama ve trom-
boz mortalite ve morbidite oranlarını artıran major komplikasyonlarıdır. 
Bu çalışma merkezimizde tanı koyulan ve takibine devam edilen MPN has-
talarında kanama ve tromboz olaylarının sıklığını belirlemek ve literatürde 
belirtilen risk faktörlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Method: Retrospektif olarak merkezimizde tanı alan ve takip sürecinde-
ki hastaların verilerine Nucleus ve Çekirdek veri tabanlarından ulaşıldı. 
Kategorik ve sürekli veriler Ki-kare ve Bağımsız örnek T testi ile karşılaş-
tırıldı. İstatistiksel anlamlılık eşiği P <0.05 olarak kabul edildi. İstatistiksel 
analizler için Statistical Packages for the Social Sciences v20.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL) yazılımı kullanıldı.

Sonuçlar: Toplam 181 hastanın verisi değerlendirildi. Hastaların 89’u 
PV, 50’si ET, 42’si PMF tanısına sahipti. Tanı anında median yaş 54 olarak 
bulundu. Tanı anında trombozu olan 50 hasta, izlemde tromboz geliştiren 
22 hasta mevcuttu. En çok venöz tromboz görüldüğü, venöz tromboz 
arasında da portal ven trombozu ve Budd-Chiari sendromunun en sık 
görüldüğü saptandı. Tanıda veya izlemde tromboz gelişen hastalarda 
sigara kullanımının istatiksel olarak daha fazla olduğu saptandı (p=0.006) 
Diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişki saptanamadı. Tanı anında (5 
hasta) veya izlemde (21 hasta) kanama komplikasyonu olan hasta sayısı 
daha az olarak bulundu. En sık gastrointestinal sistem kanamaları olduğu 
görüldü. MPN seyrinde komplikasyon görülen hastaların trombosit düzey-
leri, komplikasyon gelişmeyenlere göre daha düşük saptandı [183x103 
(131x103- 490x103) ve 563x103 (11x103 - 2282x103)] (p<0.001). Kanama 
komplikasyonu açısından gruplar arasında kardiyovasküler risk faktörleri, 
JAK-2 pozitifliği, MPN tipi, beyaz küre sayısına göre fark gözlenmedi.
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Tartışma: Myeloproliferatif neoplazilerde görülen major komplikasyonlar 
olan tromboz ve kanama sıklığı çalışmamızda literatüre benzer bulun-
muştur (%39 tromboz, %13 kanama). Risk faktörlerine göre bakıldığında 
sadece sigara kullanımının tromboz kolunda anlamlı olup, diğer risk 
faktörlerinin (ileri yaş, erkek cinsiyet, MPN tipi, JAK-2 pozitifliği) anlamlı 
bulunmamasının nedeni vaka sayısının az olmasına bağlanmıştır. Tanı 
anında platelet sayısının görece düşüklüğü, MPH seyri sırasında komp-
likasyon gelişiminin bir göstergesi olabilir. Yine literatürde belirtilen 
kanama için neden teşkil edebilecek platelet sayısının yüksekliği ve ileri 
yaşın çalışmamızda kanama olan ve olmayan kolda anlamlı farklılık gös-
termemesinin nedeni hasta sayısının azlığına bağlanmıştır. Bu komplikas-
yonlarda etiyoloji-mekanizma tam olarak bulunmamış olduğundan risk 
faktörlerinin kesinlik kazanması veya ek risk faktörlerinin tanımlanması 
için ulusal çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: myeloproliferatif neoplazi, kanama, tromboz

Tablo 1.  Hastaların özellikleri 

Tablo 2. Tanıda veya izlemde trombozu olan ve olmayan hastaların karşılaştırması. 

Tablo 3. Komplikasyon gruplarına göre hastaların risk faktörleri açısından karşılaştırması.  

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-153 Referans Numarası: 257

DASATİNİB KULLANAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI 
İKİ OLGUDA TEKRARLAYAN HERPES LABİALİS VE HERPES 
ZOSTER ENFEKSİYONU
Süreyya Yiğit Kaya

Batman Bölge Devlet Hastanesi

Dasatinib, imatinibe dirençli ya da intolerans gelişen kronik faz kronik 
myeloid lösemi hastalarında (KML) ya da blastik faz KML’de kullanılabilen 
potent bir trozin kinaz inhibitörüdür. İmatinibten farklı olarak hem BCR-
ABL kinaz hem de SRC ailesi kinazları, c-KIT, PDGFR ve ephrin A reseptör 
kinaz inhibisyonu sağlar. Böylece CD8+ ve CD4+ T hücre proliferasyon ve 
aktivasyon da inhibe edilir ve bu durum potansiyel enfeksiyöz kompli-
kasyonlar için önemli bir risk faktörüdür. Burada dasatinib kullanan KML 
tanılı iki olguda tekrarlayan herpes labialis ve herpes zoster enfeksiyonu 
sunulmuştur.

Vaka 1: 62 yaşında kadın, 9 yıldır KML tanısı ile takip edilmektedir. 2 yıl 
önce imatinibe bağlı yan etki nedeniyle dasatinibe geçildi. Dasatinib 100 
mg/gün ile sitogenetik yanıt elde edildi ve plevral effüzyon dışında yan 
etki gözlenmedi. Hasta şubat 2018’de ateş, burun ve dudakta veziküler 
lezyonlar gelişmesi üzerine polikliniğe başvurdu. Herpes labialis enfek-
siyonu düşünülerek oral valasiklovir 3*1000 mg ve lokal antiviral tedavi 
verildi. 3. gün kontrolünde oral tedaviye rağmen veziküler lezyonların 
gerilememesi ve bukkal alana yayılması üzerine yatırılarak parenteral 
asiklovir 3*10 mg/kg/gün dozunda başlandı. Klinik ve laboratuar olarak 
yanıt alınması üzerine 7. Gün sonunda tedavi sonlandırıldı. 3. ay izlemin-
de, hasta tekrar dudak ve burunda gelişen veziküler lezyonlar ve ateş ile 
polikliniğe başvurdu. Oral asıklovır 3*1000 mg/gun 5 gun ve lokal antiviral 
verildi. Yanıt elde edildi. Profilaktik oral valasiklovir 1*500 mg ile izleme 
alındı.

Vaka 2: 35 yaşında erkek, 4 yıldır KML tanısı ile takip edilmektedir. 3 yıl 
önce imatinible moleküler yanıt kaybı olması üzerine dasatinibe geçildi. 
Dasatinib 100 mg/gün ile major moleküler yanıt elde edildi ve takibinde 
herhangi bir yan etki izlenmedi. Mayıs 2018’de sağ omuzda kızarıklık ve 
ağrı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Dermatoma uyan bölgede eritem 
mevcuttu. Dermatoloji görüşü de alınarak herpes zoster tanısı ile oral 
valasiklovir 3*1000 mg 7 gün süreyle verildi. Kontrol muayenesinde lez-
yon gerilemişti, ağrı dışında şikayeti yoktu. 2. ay izleminde hasta tekrar sol 
omuzda kızarıklik ve ağrı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Herpes zoster 
tanısı ile oral valasiklovir 3*1000 mg verildi. Ancak 5. gün kontrolünde 
gerileme yoktu, ağrı şikayeti devam etmekteydi. Dermatoloji ve enfek-
siyon hastalıkları görüşü alınarak parenteral asiklovir 3*10 mg/kg/gün 
dozunda başlandı. 5. Günde halen yanıt elde edilememiş olması üzerine 
doz 3*15 mg/kg/gün olarak artırıldı. 5. Gunde eritem ve ağrı gerilemişti. 
Hastaya profilaktik oral valasiklovir 1*500 mg başlanarak yakın izleme 
alındı.

Dasatinib kullanan KML tanılı hastalarda, literatürde bildirilmiş az sayıda 
herpes enfeksiyon olgusu bulunmaktadır. Burda tekrarlayan herpes enfek-
siyonu olan iki olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, dasatinib, herpes labialis, herpes zoster

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-154 Referans Numarası: 235

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR İLE  
MULTİPLE MYELOM BİRLİKTELİĞİ
Enes Günhan1, Demircan Özbalcı2, Murat Koçer3

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.  
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Bilim Dalı

Vaka bildirimi: Gastrointestinal stromal tümörler (GIST’ler), gastrointes-
tinal sistemin neoplazmlarının yaklaşık %1’ini oluşturan, milyonda 10-20 
oranında görülen nadir tümörlerdir. GIST’ler genellikle sporadik oluşurlar, 
ancak çeşitli mutasyonlar aracılığı ile başka primer tümörlerle birlikteliği 
bildirilmiştir. Multiple Myelom, klonal plazma hücrelerinde gelişen bir 
hematolojik malignitedir. Tüm hematolojik malignitelerin %10’unu, tüm 
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kanserlerin ise %1,4’ünü kapsar. Bu vakada, mide GIST tanısıyla tedavi 
alırken takipte Multiple Myelom tanısı alan 70 yaşında bir erkek hastamızı 
sunuyoruz.

Karın ağrısı şikayetleri ile başvuran ve kronik böbrek yetmezliği, ventri-
küloperitoneal şant, gut artropatisi tanıları olan 70 yaşında erkek has-
tanın endoskopisinde mide kardiasında ülserovejetan kitle görüldü. 
Hemoglobin 10 g/dl, sedimentasyon 79, kreatinin 1,45 mg/dl saptanan 
ve PET-BT’de 119x117x86 mm boyutlarında, küçük kurvaturdan başlayıp, 
kardiya ve antrumuna kadar uzanmış olan kitlesi olan hastanın biyopsisi 
GİST ile uyumluydu; CD34 ve c-KIT yaygın pozitif, Ki 67%15 pozitif iken 
PanCK, SMA, Desmin, S100 negatifti. İnoperabl hastalık olarak kabul edilen 
hastaya tüp jejunostomi takıldı. 3 kür İmatinib tedavisi alan hastada klinik 
ve radyolojik olarak parsiyel yanıt gözlendi. 6 ay sonrasındaki başvuru-
sunda Hg:9,7 gr/dl, wbc: 14,9 neu: 1,8, plt: 48000 kreatinin: 2,89 mg/dl, Ca 
11,25 mg/dl idi. IgA: 852 mg/dl (70-400), IgG 444 mg/dl (700-1600), IgM 
49,6 mg/dl (40-230) gözlendi. Trombositopeni nedeniyle yapılan kemik 
iliği aspirasyonunda %95 oranında plazma hücresi ve immünfiksasyonda 
IgA Lambda monoklonal gammapati gözlendi. Multiple myelom tanısıyla 
6 kür Bortezomid-Deksametazon tedavisi verildi; bu süreçte imatinib 
tedavisi devam etti. Tedavi ile çok iyi kısmi yanıt gelişen ve tedavisiz takibe 
alınan hasta GIST progresyonu ve sepsis sebebiyle exitus oldu.

GİST ile birçok tümörün birlikteliği bildirilmiştir. Multiple Myelom ile birlik-
teliği ile ilgili literatürde bir vaka takdimi saptanmıştır. GİST hastalarında, 
takipte ikinci primer malignite gelişme riski açısından dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, gıst, multiple myelom

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-155 Referans Numarası: 411

MELFELAN İLİŞKİLİ EPİLEPTİK NÖBET VAKASI
Ahmet Şeyhanlı1, Atilla Okan Kılıç2, Alev Garip Acar1, İnci Alacacıoğlu1, Bülent Ündar1, 
Fatih Demirkan1, Mehmet Ali Özcan1, Özden Pişkin1, Güner Hayri Özsan1

1İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Multipl myelom plazma hücrelerinin neoplastik proliferasyonunun 
bir sonucudur. Tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojik malignitelerin 
%10’unu oluşturur. Tanı anında ortanca yaş 66’dır. Multipl myelom tedavi 
planı içinde otolog kök hücre naklinin (OKHN) önemli bir yeri mevcuttur. 
Bu tedavi rejiminde yüksek doz melfalan (140–200 mg/m2) kullanılır.Nöbet 
ayırıcı tanısında diğer nedenler dışlanan ve melfalan ilişkili myoklonik 
nöbet gelişen bir olguyu sunmaktayız

Olgu: 63 yaşında kadın hasta bilinen hipertansiyon ve hiperlipidemi 
tanıları olup bacaklarda kuvvet kaybı ve uyuşukluk şikayeti olması üzerine 
beyin cerrahisi polikliniğine başvurmuş, yapılan görüntüleme sonucunda 
torakal 7 ve torakal 9 nolu vertebralar arasında ekstradural kitle saptan-
mış, kitle biyopsi sonucunda plazma hücre hastalığı saptanması üzerine 
tarafımıza yönlendirilmiş. Tarafımızca değerlendirilen hastaya izole tek 
bölge extramedüller plazmositom tanısı konularak ilgili bölgeye radyore-
tapi tedavisi için radyasyon onokolijine yönlendirldi. Radyoterapi tedavisi 
tamamlandıktan sonra takibinin 3.ayında serum immünfiksasyonunda 
IgA-Kappa monoklonal gamapati saptandı.Yapılan kemik iliği örneklem 
testler sonucu ile hasta IgA kappa,ISS 3 multipl myelom tanısı konuldu. 
Genetik test sonuçları (FISH ve Konvansiyonel sitogenetik) normaldi. 
VCD (bortezomib, siklofosfamid, deksametazon) tedavi rejimi başlandı. 
4 kür tedavi sonrasında çok iyi parsiyel yanıt alındı ve hastaya otolog 
periferik kök hücre transplantasyonu kararı alındı. Siklofosfamid +GCSF 
protokolü ile yeterli kök hücre mobilizasyonu sonrasında, Kök hücre 
reinfüzyonu öncesi 100 mg-m2-gün melfelan 2 gün protokolü ile hazırlık 
rejimi tedavisine başlandı. Melfalan tedavisinin başlangıcından yaklaşık 
24 saat sonra üst ve alt ekstremitelerde bilateral myoklonik tarzda nöbet 
görüldü. Nöroloji bölümünden konultasyon istenili. 3x1600 mg pirase-
tam tedavisi başlanması, beyin MR ve EEG çekilmesi önerildi. Hastanın 
klostrofobik olması nedenli beyin görüntüleme yapılamadı. Beyin bilgi-
sayarlı tomografisi görüntülemesinde patolojik bir bulgu saptanmadı. 
Elektroensefalografisinde (EEG) anormal potansiyel bulgu saptanmadı. 
Hastanın pirasetam tedavisinin 2.gününden itibaren şikayetleri azalarak 
sonlandı, tedaviden fayda gören hasta reinfüzyonun sorusunsuz tamam-
lanması ile oral pirasetam ile taburcu edildi.

Sonuç: Yüksek doz melfalan ile OKHN multipl myelom tedavisinde önemli 
bir yer oluşturmaktadır 1. Bir araştırmada klasik kemoterapi rejimine göre 
yüksek doz melfalan ile kök hücre nakli ile tam remisyon oranları artmakta, 
progresyonsuz ve tüm sağkalımı uzamaktadır 2. Yüksek doz melfelan alan 
hastalarda çok nadir olarak epileptik nöbetler görülebilir,ve bu durumda 
pirasetam tedavisini yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: melfalan, myoklonik nöbet, pirasetam

  Erişkin Akut Lösemiler
P-156 Referans Numarası: 270

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM VE LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ;  
İKİ OLGU SUNUMU
Esra Terzi Demirsoy1, Gökmen Umut Erdem2, Ahsen Banu Tiryaki Aylıkçı3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Aynı hastada böbrek hücreli karsinom ve hematolojik kanserlerin 
(özellikle lenfoid) insidansı, genel popülasyonda beklenenden daha yük-
sektir (1). Biz de, böbrek hücreli karsinom ile akut miyeloid lösemi ve saçlı 
hücreli lösemi tanıları konulan iki hasta sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 48 yaş erkek hasta, öksürük şikâyeti ile göğüs hastalıklarına baş-
vurusu sonrası akciğerde metastatik karakterde multipl noduller tespit 
edildi. Tetkikleri yapılan hastanın sağ böbrekte 156x74 mm solid kitle 
saptandı. Aralık 2015 te sağ nefrektomi yapıldı. Patoloji sonucu böbrek 
hücreli karsinom (berrak hücreli tip) olarak geldi. Metastatik böbrek hüc-
reli karsinom kabul edilen hastaya Pazopanib tedavisi başlandı. Tedavinin 
21.ayında kontrol toraks tomagrafisinde metastatik nodullerde sayı ve 
boyut artışı olması nedeniyle 2. basamak Aksitinib tedavisi başlandı.
Aksitinib tedavisinin 1. Ayında hastada pansitopeni gelişti. Gelişen pan-
sitopeni aksitinib toksistesi düşünülerek aksitinib tedavisine ara verildi. 
Takiplerde pansitopeninin devam etmesi üzerine yapılan periferik yayma-
da pleomorfik bazıları daha büyük monoblasta benzeyen ve nukleolusları 
belirgin miyeloblastlar görüldü. Kemik iliği akış sitometrisi sonucu lökosit-
lerin %28’ini CD33+, CD13+, CD117+ myeloblast ve %45 ini CD64+,CD33+ 
matür ve immatür monosit fenotipi gösteren blastlar(AML-M4) uyumlu 
geldi. Hasta 3+7 indüksiyon tedavisini kabul etmedi. Bunun üzerine has-
taya Azasitidin 75 mg/m2, 7 gün boyunca, 28 günde bir şeklinde tedavisi 
planlandı. 3. kür Azasitidin tedavisi altındayken hasta beyin ve akciğer 
kanaması nedeniyle kaybedildi.

Olgu 2: 59 yaşında erkek hasta,pansitopeni ve dalak büyüklüğü nedeniyle 
Hematoloji polikliniğine başvurdu. PET-BT’de Sol böbrek orta kesimde 
35x22x26 mm malign karakterde kitle lezyon ve dalakta yaygın artmış 
metabolizma artışı saptandı. Yapılan kemik iliği biopsisi saçlı hücreli löse-
mi ile uyumlu bulundu. Üroloji öncelikle saçlı hücreli löseminin tedavisinin 
yapılmasını, sonrasında biopsi veya nefrektomi planlandığı belirtti içim 
hastaya kladribin intravenöz tedavisi başalandı. Tedavi tamamlandıktan 6 
ay sonra hastanın kan sayımı ve dalak boyutu normal sınırlarda bulundu 
ve takibe alındı. Sol böbrek kitle boyutunda herhangi bir değişiklik olma-
ması üzerine hastaya parsiyel nefrektomi yapıldı. Patoloji böbrek hücreli 
karsinom (berrak hücreli tip) olarak geldi. Evre 1 kabul edilen hasta böbrek 
hücreli karsinom açısından da takibe alındı.

Tartışma: Böbrek hücreli karsinom ile özellikle B hücreli lenfoid kökenli 
(non-hodgkin lenfoma, hodgkin lenfoma) başta olmak üzere hematolojik 
kanserlerle birlikte görülmesi 20 yıldan beri tanımlanmaktadır. Akut löse-
mi ve saçlı hücreli lösemi ile birliktelik daha az sıklıkta bildirilmektedir (1).
Kaynak

1. Dutcher JP, Wiernik PH, Varella L, Chintapatla R. Occurrence of renal cell carcinoma 
and hematologic malignancies (predominantly lymphoid) in individuals and in 
families.Fam Cancer. 2016 Oct;15(4):677-87.

Anahtar Kelimeler: akut miyeloid lösemi, saçlı hücreli lösemi, böbrek hücreli 
karsinom
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  Erişkin Akut Lösemiler

P-157 Referans Numarası: 379

NADİR LÖSEMİ ALT TİPİ: AKUT BİLİNEAL LÖSEMİ
Yıldız İpek, Begüm Küver, Işık Atagündüz, Tayfun Elibol, Fatma Geçgel, Tayfur Toptaş, 
Asu Fergün Yılmaz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı

Giriş: Mikst fenotipik akut lösemi(MPALs), birden fazla hücre dizisine ait 
antijen taşıması nedeniyle bir hücre dizisi ile kesin bağlantısı kurulamayan 
lösemidir. Lösemilerin %3-5’ini oluşturup, medyan sağkalım 18 aydır. Mikst 
fenotipik lösemiler eski sınıflamada bifenotipik ve bilineal olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Bifenotipik lösemide iki farklı diziye ait belirteçler tek 
blast klonunda bulunurken, tüm lösemilerin %1’den azını oluşturan bili-
neal lösemide ise iki farklı diziye ait belirteçleri içeren iki farklı blast klonu 
bulunmaktadır.

Bu vaka sunumunda nadir ve zor tanı konulabilen bir lösemi alt tipi olan, 
ve tedavi yaklaşımında net bir bilginin olmadığı akut bilineal lösemi olgu-
su bildirilmiştir.

Vaka: 33 yaşında erkek hasta, gece terlemesi, halsizlik, spontan ekimoz 
şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde yaygın lenfoade-
nomegali, hepatosplenomegali mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde, len-
fositozu, anemisi, trombositopenisi olup yaygın damar içi pıhtılaşma (YDP) 
izlendi. Periferik yaymasında %65, kemik iliği aspirasyonunda %85 blast 
izlenen hastanın akım sitometrisinde toplam popülasyonun %48’inde 
CD79a(+),CD19(+) ve Tdt(-) iken, %20’sinde CD33(+),CD117(+),MPO(-) 
idi. Akımsitometride, EGIL kriterlerine göre, lenfoid ve myeloid belirteç-
leri taşıyan iki farklı klon izlendi. Kemik iliği patolojisinde, %35 oranında 
PAX5(+),Tdt(+),CD34(-),CD20(-) B lenfoid tipinde immatür hücreler, %40-
45 oranında MPO(+),CD34(-) myeloid karakterde immatür hücreler izlendi. 
Sitogenetik incelemesinde 11q23 pozitif idi.

Mevcut bulgularla hastaya akut bilineal lösemi tanısı konularak literatür 
bilgisi ışığında ALL tedavisi başlandı.

Hypercvad-a kolu sonrasında kemik iliği biyopsisi remisyonda iken, 1 hafta 
sonra sağ bacak ağrısıyla başvuran hastada yapılan tetkiklerde tromboz 
görülüp antikoagülan tedavi başlandı. Hastada antikoagıulan tedavi 
altında tekrarlayan DVT ve pulmoner emboli gelişince gönderilen trom-
boz paneli normal olarak sonuçlandı. Trombositopeni gelişen hastada 
HİT öntanısı ile istenen anti-PF4 pozitif saptanıp fondaparinux tedavisine 
geçildi. Bisitopeni gelişmesi üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde blast 
artışı saptanınca FLAG-İDA tedavisine geçildi. Tedavi sonrasında remis-
yonda olan hastaya yüksek riskli lösemi nedeniyle kemik iliği transplan-
tasyonu planlandı.

Tartışma: Akut bilineal lösemi, tedavi direnci nedeniyle yüksek riskli nadir 
bir lösemi alt tipidir. Tanı konmasının güçlüğü yanında tedavi yaklaşımı 
halen net değildir. Vakamız hem bilineal lösemi hemde 11q23 anomalisi 
nedeniyle yüksek riskli bir lösemi olup, hem ALL hem de AML kurtarma 
tedavilerinde yeri olan FLAG-IDA ile remisyon sağlanmış ancak tedavi 
sırasında tekrarlayan yaygın trombozlarla komplike olmuştur. Tromboz 
eğilimi akut lösemiler içerisinde en sık AML-M3’de beklenirken bilineal 
lösemiyle ilgili sınırlı sayıda vaka sunumlarında tromboz eğiliminden 
bahsedilmemektedir. FLAG-IDA tedavisi bilineal lösemi olgularında trans-
planta köprü tedavisi olarak uygun görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilineal, mikst fenotipik, tromboz, lösemi, nadir

Şekil 1. Blast morfoloji1

Şekil 2. Blast morfoloji1

Şekil 3. Mpo sudan black
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  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-158 Referans Numarası: 228

AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR ÇOCUK OLGUDA 
STAFİLOKOKSİK HAŞLANMIŞ DERİ SENDROMU
Sare Gökdere2, Zeliha Güzelküçük1, Melek Işık1, Aydan Ersoy2, Eylem Kaymaz2,  
Neşe Yaralı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Giriş: Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu (SHDS), Staphylococcus 
aureus’un eksfolyatif toksininden kaynaklanan bir hastalıktır. Sıklığı yılda 
1 milyon kişi başına 0,09 ila 0,13 vaka arasında değişmektedir. Bağışıklık 
sistemi baskılanmış popülasyonda SHDS ‘nin kesin insidansı bilinmemese 
de çok nadir olduğu düşünülmektedir. Burada, febril nötropeni atağı 
sırasında süpüratif otitis media enfeksiyonu sonrası SHDS gelişen akut 
lenfositik lösemi (ALL) tanısı ile izlenmekte olan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu : Yüksek riskli (BCR / ABL pozitif ) ALL tanısı ile izlenen 4 yaşında erkek 
çocuk, ALL-IC BFM 2009 reindüksiyon tedavisi ve imatinib alırken, kulak 
ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ateşi olmayan hastanın burun akıntısı gibi 
hafif solunum yolu semptomları vardı. Fizik muayenesi; kulak zarı kızarık 
ve bombe olması dışında normaldi. Tam kan sayımında ve biyokimyasal 
parametrelerinde anormallik yoktu. Hastaneye yatırıldı ve 150 mg / kg/ 
gün dozunda sulbaktam ampisilin tedavisi başlanarak kemoterapi pro-
tokolüne devam edildi. İki gün sonra bakılan tetkiklerinde beyaz küre 
sayısı (WBC) 200 / µL, mutlak nötrofil sayısı 100 / µL idi. Hala ateşi olmayan 
hastanın kulağında pürülan karakterde akıntısı oldu. CRP düzeyi 35 mg / 
dL’ye (normal : 0.1-0.8 mg / dL) yükseldi. İzlemde; periferik kan ve kateter 
kültürleri negatif olsa da, kulaktan alınan akıntı kültüründe çoğu antibiyo-
tiğe duyarlı olan Staphylococcus aureus üremesi oldu.Tedavisine pipera-
silin-tazobaktam tedavisi ile devam edildi. 6. günde kulak ağrısı ve kulak 
akıntısı devam eden hastanın ateşi 40°C’ye kadar çıktı. Temporal kemik ve 
toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer alt lobda bilateral pnömonik 
konsolidasyon ve mastoidit ile uyumlu bulgular saptandı. Ayrıca, başında, 
elinde, aksilla, kasık ve gluteal bölgeyi içeren eklem yerlerinde hiperemik 
ve ciltten kabarık döküntüsü ortaya çıktı (Şekil 1). SHDS düşünüldü. Genel 
durumu bozulması üzerine antibiyotik tedavisi meropenem, vankomisin 
ve lipozoma lamfoterisin B ile değiştirildi. İntravenöz immünoglobulin ve 
granülosit transfüzyonları ile destek tedavisi de verildi. Bu tedavi ile cilt 
lezyonları ve semptomları düzeldi.

Tartışma: Nötropenik ateşi olan hastalarda en sık saptanan mikroorga-
nizmalar Pseudomonas ve Klebsiella gibi gram-negatif organizmalar ile 
koagülaz negatif stafilokoklardır. Hayatı tehdit eden stafilokok enfeksi-
yonları daha nadir olarak ortaya çıkabilir. Çoklu virülans faktörleri arasında 
toksik şok sendromu toksini 1, enterotoksinler ve eksfolyatif toksinler dahil 
olmak üzere hastalık semptomları ile doğrudan ilişkili birkaç eksotoksin 
salgılarlar. Hücre-hücre bağlantısının kesilmesine eksfolyatif toksinler 
neden olur. SHDS’nin şiddeti, enfeksiyon bölgesiyle sınırlı birkaç kabarcık-
dan, tüm vücudu etkileyen şiddetli bir soyulmaya kadar değişir. Bu olgu; 
mortalitesi yüksek olan bu tablonun ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi 
gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: lösemi, stafilokoksik haşlanmış deri sendromu, febril nötropeni

Şekil 1. Kafa derisinde, koltuk altında, el sırtında ve ayak başparmağında soyulma eğiliminde olan döküntüler 

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-159 Referans Numarası: 295

FAKTÖR 13 EKSİKLİĞİNE BAĞLI SPONTAN İNTRASEREBRAL 
KANAMA; BİR OLGU SUNUMU
Ertan Sal1, Ayhan Umay2

1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Faktör 13 (FXIII) eksikliği otozomal resesif geçiş gösteren çok nadir bir 
kanama bozukluğudur. FXIII eksikliği pıhtılaşma testlerinde bozulma 
olmadan göbek bağından gecikmiş tip kanama, kas ve yumuşak doku 
kanamaları, ciddi kafa içi kanaması ve yara iyileşmesinde gecikme gibi kli-
nik bulgularla karşımıza çıkmaktadır. On yedi yaşındaki erkek olgu üç gün 
önce başlayan baş ağrısı ve başvuru gününde bir defa kusma şikayetleriyle 
getirildi. Travma öyküsü olmayan olgunun birer gün arayla iki defa acil 
polikliniğine baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu öğrenildi. Daha önce kas 
eklem kanamaları olan olgunun ciddi kanama öyküsü yoktu. Fizik muaye-
nesi normal idi ve nörolojik bulgusu yoktu. Laboratuvar incelemelerinde; 
hemoglobin: 15.2 g/dL; beyaz kan hücresi sayısı: 12700 /μL; trombosit 
sayısı: 255.000 /μL; protrombin zamanı: 13.4 sn; ve kısmi tromboplastin 
zamanı: 34.2 sn idi. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Bir 
yaşından beri FXIII eksikliği tanısıyla takip edilmekte olan olgunun FXIII 
düzeyi %1 idi. Santral sinir sistemi kanaması düşünülen olguya taze don-
muş plazma transfüzyonu yapıldı. Bilgisayarlı beyin tomografide; sol bazal 
ganglionlar düzeyinde yaklaşık 28x17 mm boyutunda çevresinde hipo-
dens ödem alanı bulunan hiperdens hematom alanı ile uyumlu görünüm 
izlenmekte idi (Şekil 1). Ek vasküler anormallikleri dışlamak için Beyin MR 
ve MR anjiyografi yapıldı ve hiçbir anormallik saptanmadı. Beyin cerrahi 
bölümü tarafından değerlendirildi ve operasyon düşünülmedi. Hasta taze 
donmuş plazma transfüzyonu ve destek tedavisi ile başarılı bir şekilde 
tedavi edildi. Yurt dışından temin edilen plazma kaynaklı FXIII konsantresi 
ile profilaksi uygulanan hasta düzenli olarak takip edilmektedir. Baş ağrısı 
şikayetiyle başvuran FXIII eksikliği tanısıyla takipli bir olguda santral sinir 
sistemi kanaması mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Faktör 13 eksikliği, santral sinir sistemi, kanama

Şekil 1. Beyin bilgisayarlı tomografi sol bazal ganglionlar düzeyinde hematomu göstermektedir

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-160 Referans Numarası: 390

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR MALİGNİTE:  
MULTİPL MYELOM
Gürcan Dikme1, Selime Aydoğdu1, Başak Adaklı Aksoy2, Ozan Özkaya3, Ayhan Yaman3, 
Burak Yüksel4, Ceyhun Bozkurt2, Tunç Fışgın4

1Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Çocuk Hematoloji&onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi 
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçeşehir Liv Hospital 
4Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi

Multipl myelom B hücre kaynaklı, plazma hücrelerinin kemik iliğinde 
klonal proliferasyonu ile karakterize malign bir hastalıktır. Bir erişkin malig-
nitesi olan multipl myelomun ortalama tanı yaşı 70’tir ve olguların sadece 
%3’ü 65 yaşının altındadır. Literatürde çocukluk çağında multip myelom 
tanısı alan çok az sayıda olgu bildirilmiştir.

Dört aydır sol ayağının üzerine basamama yakınması olan ve manyetik 
rezonans görüntülemesinde kemiklerinde litik lezyonlar saptanan hasta 
kliniğimize başvurdu. Tetkiklerinde böbrek fonksiyon bozukluğu (kreati-
nin: 2,58 mg/dl), hiperkalsemi (kalsiyum: 16,6 mg/dl), ürik asit ve laktat 
dehidrogenaz yüksekliği, kan sayımında ise anemi ve trombositopeni 
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mevcuttu. Akut lösemi ön tanısı ile yapılan kemik iliği aspirasyonunun 
mikroskobik incelemesinde %8 oranında immatür hücre görüldü. Akut 
lösemi paneli ile yapılan akım sitometrisi analizinde ise %72 oranında 
CD45 ve CD15 pozitif, akut lösemi tanısını desteklemeyen hücre popü-
lasyonu saptandı. Hastada ayırıcı tanı açısından yapılan diğer tetkikler ile 
bir tanıya ulaşılamadı. Kemik iliği yetmezliği, kemik ağrıları, hiperkalsemi, 
böbrek yetmezliği bulguları ile hastada çocukluk çağında nadir görülme-
sine karşın multipl myelom düşünüldü. Kemik iliği biyopsisinde diffüz 
karakterde, Ig G – lambda fenotipli neoplastik plazma hücre infiltrasyonu, 
böbrek biyopsisinde de hafif zincir silendir nefropatisi saptanarak hastaya 
multipl myelom tanısı konuldu. Böbrek yetmezliği nedeni ile hemodi-
yaliz gereksinimi olan hastaya sistemik kemoterapi başlanıldı. Ancak 
tedavi sırasında febril nötropeni ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta 
kaybedildi.

Literatürde az sayıda çocukluk çağında tanı alan multipl myelom olgusu 
bildirilmiştir. Bu olgularda hastalık erişkinlere göre daha yavaş seyirli ve 
ortalama 5 yıllık sağkalım %69 olarak daha yüksek olarak gösterilmek-
tedir. Bir erişkin hastalığı olmasına karşın tipik klinik bulguları ile çocuk 
hastalarda da multipl myelom hematolojik malignitelerin ayırıcı tanısında 
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Multil myelom, çocuk

  Erişkin Akut Lösemiler

P-161 Referans Numarası: 506

BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİC HÜCRELİ NEOPLAZM 
TANILI NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA
Pelin Aytan , Aslı Korur, Funda Tanrıkulu, Can Boğa, Hakan Özdoğu

Adana Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Hematoloji Bölümü

Giriş: Blastik plazmasitoid dendritik hücreli neoplazm(BPDHN) nadir 
görülen myeloid kanserdir. Lösemik yayılım öncesi ekstramedüller organ 
tutulumu olsun olmasın sıklıkla cilt lezyonları ile başvururlar.Vakamızın 
tanı konma süreci, uzun ve yıpratıcı tedavilerinin farkındalık yaratacağını 
düşündüğümüz için sunma gereği duyduk.

Vaka: 53 yaşında kadın hasta,Aralık 2017’de son bir aydır boynunda ele 
gelen bezeler ve sağ skapulada iyileşmeyen cilt lezyonu, lökositoz ve 
trombositopeni nedeniyle kliniğimize başvurmuş. Hb:13,2g/dl, Htc:%36,7, 
WBC:77000/microL, Neu:%34,5, lenfosit:%3,7, LUC:%57, ALT:56 U/L, AST: 
63U/L, GGT:100 iU/L, LDH:1456 IU/L olarak sonuçlandı. Periferik yaymada 
atipik mononükleer hücreler tespit edilmişti. Flow sitometride CD123 ve 
CD56, CD45, HLA-DR pozitif, CD117, CD11b negatif %0,6 blast saptan-
mıştı. Cilt biyopsisi atipik lenfosit infiltrasyonu, kemik iliği biyopsisi MPO, 
CD34, CD117 negatif, CD4 fokal pozitif, LCA, CD7, CD56 yaygın pozitif 
olarak sonuçlanmıştır. Bifenotipik lösemi olarak değerlendirilen HLA-DR 
pozitifliği nedeni ile 3+7 remisyon indüksiyon tedavisi başlanan tedavi 
sonrası MRD 6x10e3 olarak gelen hastamıza reindüksiyon tedavisi baş-
landı. Tedavi sonrası FLOW ile %14 blast tespit edilmesi üzerine FLAG 
kurtarma tedavisi başlandı. Nötropenik dönemden çıktıktan sonra FLOW 
ile kemik iliğinde %25 blast tespit edildi. Mevcut bulgular ile 2008 WHO’da 
AML alt grubu olarak tanımlanmış olan BPDHN olarak değerlendirildi. 
AML-bazlı rejimlerden yanıt alınamadığı için akut lösemi-agresif lenfoma 
bazlı tedaviye geçildi. Hypercvad A ve B kolu uygulandı ancak refrakter 
hastalık olarak devam etti. MEC(Mitoksantron8mg/m2, etoposid100 mg/
m2, sitarabin 1000mg/m2, 5 gün) tedavisi sonrası FLOW ve kemik iliği aspi-
rasyon yayması ile primer refrakter hastalık olarak değerlendirilen hasta-
mızın tedavisine MOPAd (Metotreksat 200 mg/m2 1 ve 15.günler, vinkristin 
1x2mg 1,8,15. Günler, L-asparaginaz 20000Ü 5 gün günaşırı, deksameta-
zon 1x40 mg 1-4 ve 15-18.günler) ile devam edildi. Tedavi sonrası lökosi-
toz, leukemia kutis bulguları gelişen galaktoman pozitifliği tespit edilen 
15 gün lipozomal amphoterisin B 5mg/kg verilmesine rağmen takibimizin 
7. Ayında primer refrakter lösemi ve fırsatçı akciğer enfeksiyonu nedeniyle 
hastamızı kaybettik.

Sonuç: BPDHN akut lösemi ve agresif lenfoma bazlı tedavilere %40-90 
oranında yanıtlı olmasına rağmen erken relaps oranı %50-90’dır. AML bazlı 
rejimler son zamanlarda daha çok rapor edilmeye başlanmıştır. CHOP ve 
CHOEP tedavilerinin yanıt oranı %36’nın üzerine çıkmamıştır. ALL bazlı 
rejimlerde tam yanıt %67 ancak erken relaps %60 civarındadır. Allojeneik 
nakilin takip ettiği yüksek doz tedavi rejimlerini TR1’den daha az yanıt 
halinde almanın OS ve PFS üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Sonuç 

olarak BPDHN’de standard tedavi seçeneği bulunmamaktadır.Erken ve 
agresif tedavi başlamak, erken allojeneik nakile yönlendirmek, hastayı 
klinik çalışmalara dahil etmek yeni tedavi yaklaşımlarına kadar yapılabi-
lecekler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Blastic plazmasitoid dendritic hücreli neoplazm, leukemia 
kütis, AML

Şekil 1.

Şekil 2.
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  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-162 Referans Numarası: 443

AKUT LÖSEMİLİ BİR ÇOCUK HASTADA İNVAZİV FUSARİUM 
ENFEKSİYONU
Hatice Erkol Tuncer1, Hasan Fatih Çakmaklı1, Halil Özdemir2, Elif Ünal İnce1, Talia İleri1, 
Erdal İnce2, Mehmet Ertem1

1Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Fusarium türleri doğada yaygın (toprakta saprofit) bulunan patojenlerdir 
ve bağışıklık sistemi bozuk hastalarda hayatı tehdit eden yüzeyel, lokal 
ya da invaziv ve yaygın enfeksiyon oluşturabilirler. Amacımız akut lösemi 
gibi immun sistem bozukluğu oluşturan ve enfeksiyona yatkınlığı arttıran 
durumlarda bu enfeksiyonun önemini vurgulamaktır.

3,5 yaşında erkek hasta; ateş, halsizlik, döküntü nedeniyle yapılan tetkik-
lerle B öncül hücreli Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı aldı. BOS ince-
lemesi negatif, testis tutulumu olmayan hastanın BK>50000/mm3 olması 
nedeniyle COG AALL 0232 yüksek risk protokolü başlandı. Tanı sonrası 17. 
ayda relaps olan hasta COG AALL 1331 B-ALL relaps protokolü ve ardın-
dan blinotumomab tedavisi aldı. Remisyona girmeyen hastaya palyatif 
tedavi başlandı. Palyatif tedavinin 2. Ayında, geniş spektrumlu antibiyotik 
ve lipozomal amfoterisin B (3 mg/kg/gün) tedavileri almaktayken, ciltte 
döküntü ortaya çıktı. Döküntüler kaşıntısız, ağrısız, papulo-noduler vasıfta, 
yüz, gövde ve ekstremitelerde lokalizeydi (Şekil 1-3). İlk çıkan döküntüler 
pembe renkte olup eskiyen lezyonlar koyulaşarak mor renk aldı ve göbek-
leşip nekrotik hal alarak diğer döküntülerle birleşti. Ayırıcı tanıda lösemik 
infiltrasyon, bakteriyel ve/veya mantar enfeksiyonu ve ilaç ilişkili döküntü 
vardı. Doku biyopsisi, kan ve doku kültürü alınmasını takiben palyatif 
kemoterapisi ve enfeksiyöz süreçler için de antibiyotik ve antifungal teda-
visi yeniden düzenlendi. Ancak hastanın ateşi kontrol altına alınamadı 
ve yeni lezyonları ortaya çıktı. Doku kültüründe Fusarium spp. üredi ve 
patolojisi anjioinvaziv mantar enfeksiyonu olarak raporlandı. Takibinde 
kan kültürlerinde de Fusarium spp. üredi. Tedavi, yüksek doz lipozomal 
amfoterisin B (7 mg/kg/gün) ve parenteral vorikonazol olarak düzenlendi. 
Hastanın kateterinin çekilmesine rağmen üremeleri devam etti. Ateş kıs-
men kontrol altına alındı ancak döküntüler yayılmaya devam etti. Hasta, 
antifungal tedavinin 2.5. ayında, palyatif tedavinin 5. ayında kaybedildi.

Fusarium türleri, immün sistemi baskılanmış hastalarda, özellikle uzun 
ve derin nötropenisi olan akut lösemi hastalarında ve hematopoietik kök 
hücre transplantasyonu yapılan hastalarda hayatı tehdit eden invaziv 
mantar enfeksiyonu etkenleridir. Fusarium enfeksiyonu kesin tanısı için 
mantarın kan ve dokudan (cilt, akciğer, sinus gibi…) izole edilmesi gerekir. 
Bu enfeksiyonlar için oluşturulmuş tedavi rehberi yoktur ancak öneriler 
doğrultusunda yüksek doz lipozomal amfoterisin B (7-10 mg/kg/gün) ile 
kombine antifungal tedaviler kullanılmaktadır. Bu tedavilere rağmen uzun 
ve derin nötropenik hastalarda sağ kalım oranları %4 bulunmuştur. Hızlı 
tanı ve gereken antifungal tedavinin biran önce başlanması sağ kalımı 
arttırabilir.
Anahtar Kelimeler: Fusarium, Fungal Enfeksiyon, Refrakter Lösemi

Şekil 1.

Şekil 2.

Şekil 3. 
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  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-163 Referans Numarası: 263

NADİR BİR MULTİPLE MYELOM OLGUSU: EKSTRAMEDÜLLER 
ORBİTAL TUTULUM
Pınar Cömert, Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Osman Şahin, Çiğdem Pala Öztürk, 
Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Gürsel Güneş

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Multiple myelom (MM) plazma hücrelerinin anormal çoğalması ile 
seyreden malign bir hastalık olup sıklıla yaşlı popülasyonu etkilemktedir. 
Hastalık sıklıkla kemik iliğine sınırlı kalmakla beraber %3’lük bir hasta 
grubunda ekstramedüller tutulum görülebilmektedir ve bu tutulum 
plazmasitom olarak adlandırılmaktadır. Ekstramedüller tutulum sıklıkla 
iskelet sisteminde görülmekte olup, orbita tutulumu oldukça nadirdir. 
Bizim vakamız relaps gelişen MM tanılı bir hastada saptanan orbital plaz-
masitom olgusudur.

Case: 75 yaşında ek sistemik hastalık öyküsü olmayan MM tanılı kadın 
hasta, 6 kür VCD kemoterapisi sonrası remisyona girdi. 15 ay sonra hastalık 
nüksü gelişti ve tekrarlanan 4 kür VCD kemoterapisinden sonra yeniden 
remisyon sağlandı. Remisyonda takip edilirken, yaygın vücut ağrısı, aşırı 
halsizlik, bel ve sırt ağrısı nedeni ile tekrar başvurdu. Fizik muayenede sağ 
göze öne doğru baskı yapan kitlesel lezyon, sol supraklavicular bölgede 
ele gelen yumuşak doku kitlesi saptandı. Bakılan biyokimya tetkiklerinde 
albumin:2.1 mg/dl, protein:10.2 mg/dl, kreatin:1.8 mg/dl, üre:68 mg/
dl, serum kalsiyum düzeyi 9.3mg/dl saptandı. Hemogramda WBC:6300, 
hemoglobin:7.3, platelet:147000 saptandı. Serum protein elektroforezin-
de M proteini:%51 saptandı. Serum immunfiksasyonda IG-A monoklonal 
gamopati izlendi. Hastalık aktivasyonu düşünülen hastanın yapılan kemik 
iliği biyopsisinde plazma hücre infiltrasyonu saptandı. 

Hastanın sol supraklavicular bölgedeki kitleden yapılan ince iğne aspiras-
yon biyopsi sonucu plazmositer hücre infiltrasyonu, malign sitoloji olarak 
raporlandı.

Sağ gözdeki şişlik nedeni ile göz hastalıkları bölümünce değerlendiri-
len hastadan orbital MRG istendi. Sağ orbitada bulbus okuli superior 
komşuluğunda yaklaşık 30 x 25 mm büyüklüğünde yer kaplayan lezyon 
görünümü ve bu lezyonun komşuluğundaki ekstraokuler yapılara bası 
yaptığı saptandı. Göz bölümünce görme alanı muayenesi yapıldı. Görme 
kaybı izlenmedi. Hastanın mevcut kitlesi aktif hastalığına sekonder orbita 
tutulumu olarak değerlendirildi, kesin tanı için plazmasitom açısıdan göz 
biyopsisi önerildi ancak hasta tarafından kabul edilmedi. Tedavi sonrası 
kitle boyutlarında küçülme saptanmaması halinde hastaya operasyon 
önerildi.

Hastaya 3. basamak tedavi olarak lenalidomid başlandı. GFR değeri-
ne göre doz ayarı yapıldı. Böbrek tutulumu, ekstramedüller tutulu-
mu, kemik tutulumu olan ve agresif seyirli hastalık olması nedeni ile 
tedaviye deksametazon ve bortezomib de eklendi.

2. kür sonrası yapılan değerlendirmesinde M proteini : %18 saptandı. 
Tedavi yanıtı olan hastanın kontrol orbita MRG’de mevcut göz kitlesinin 
gerilediği gözlendi. Şu an lenalidomid tedavisine devam edilen hasta 
poliklinikten takip edilmektedir.

Tartışma: MM’da ekstramedüller tutulum nadir görülmektedir. Özellikle 
agresif seyirli hastalıkta proptozis veya görme azalması ile başvuran 
hastada orbital tutulum akılda tutulmalıdır. Bu vakaların ekstramedüller 
plazmasitomlardan daha kötü prognoza sahip olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: multiple myelom, plazmositom, obital tutulum

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-164 Referans Numarası: 499

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU OLAN BİR LENFOMA 
OLGUSUNDA F18- FLUORODEOKSİGLUKOZ VE  
3-DEOKSİ-3-[18F]FLUOROTİMİDİN (FLT) POZİTRON 
EMİSYON TOMOGRAFİSİNİN KULLANILMASI
Gökhan Özgür, Ramazan Öcal, Ali Hakan Kaya, Bilge Uğur, Meltem Aylı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Giriş: 2-deoksi-2-[18F] floro-D-glukoz (FDG) kullanılarak yapılan pozitron 
emisyon tomografisi (PET) lenfomaların evrelendirilmesi ve kemoterapi 
sonrası rezidüel kitlelerin takibi için fonksiyonel bir görüntüleme tekniği 
olarak kullanılır. Ancak santral sinir sistemi lezyonlarında FDG PET’in fayda-
sı sınırlıdır. Son yıllarda 3’-deoksi-3’-[18F]fluorotimidin (FLT), hücre prolife-
rasyonu ölçülmesi amacıyla kullanılan nükleozid anoloğudur. Biz burada 
FLT/PET görüntülemesi kullanılan bir lenfoma olgusunu tartışmak istedik.

Olgu: 28 yaşında kadın hasta relaps evre 4 diffüz büyük B hücreli lenfo-
ma (DBBHL) nedeniyle yatırılmıştır. Daha önce izole santral sinir sistemi 
tutulumu nedeniyle farklı zamanlarda 2 kez kraniyal radyoterapi (RT) 
almıştı. Başvuru anında santral sinir sistemi tutulumu da vardı. Olguya 
Hyper-CVAD kemoterapi protokolü ve intratekal sitarabin ve metotreksat 
tedavisi başlandı. 2 kür tedavi sonrası yapılan FDG PET/BT’de santral sinir 
sisteminde şüpheli tutulum dışında tutulum yoktu. Magnetik rezonans 
(MR) görüntüleme de bu lezyonların net olarak ayrımı yapılamadı. Olguya 
FLT PET/BT görüntüleme yapıldı ve santral sinir sistemi lezyonların fibrotik 
olduğu raporlandı ve olgu tam cevapta kabul edildi. Cerrahi bir girişime 
gerek kalmaksızın kemoterapi kürlerine devam edildi.

Sonuçlar: FDG PET/BT lenfomalarda hem tanı anında hem de tedaviye 
cevap değerlendirmesinde standart olarak kullanılmaktadır. İster primer 
santral sinir sistemi lenfomaları olsun ister diğer lenfomaların santral sinir 
sistemi tutulumlarının gösterilmesinde FDG PET’in değeri kısıtlıdır. Santral 
sinir sistemi tutulumlarında MR görünütüleme tercih edilebilmektedir. 
Son yıllarda FLT PET, santral sinir sistemi lezyonlarını değerlendirmede 
artan sıklıkla kullanılmaktadır. Bizim olgumuzda olduğu gibi FLT PET’in 
santral sinir sistemi lezyonlarının takibinde FDG PET’e kıyasla daha doğru 
bilgi verebileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: FLT PET, FDG PET, Lenfoma

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-165 Referans Numarası: 282

ÇOK YÜKSEK TROMBOSİT DEĞERİ İLE BAŞVURAN KRONİK 
MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU
Vedat Aslan1, Fatma Aykaş1, İlknur Nizam Özen1, Utku Iltar1, Mehmet Çelik1,  
Mesut Göçer1, Erdal Kurtoğlu1, Dinç Süren3, Özgür Erkal2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji

Kronik myeloproliferatif hastalıklar tedavi yönetimi açısından önemli fark 
oluşturduğundan bcr-abl pozitif olan ve olmayanlar diye ikiye ayrılmak-
tadır ancak patolojik ve klinik olarak tamamen ayrı hastalıklar değildirler. 
Bu nedenle tanı konarken genetik test olarak bcr-abl ve JAK-2 birlikte 
istenmesi önerilmektedir.

Olgu: Olgumuz plt değeri yüksek olduğu için bize yönlendirilmişti. 
Trombosit sayısı 2.500.000/mm3 olarak geldi. Lökosit sayısı 14 bin/mm3’tü. 
Hemoglobin değeri normaldi. Abdomen USG’de dalak 136 mm olarak 
ölçüldü. Periferik kandan PCR ile bcr-abl ve JAK-2 istendi Hastaya kemik 
iliği aspirasyon ve biyopsi yapılarak hidroksiüre tedavisi başlandı. Tromboz 
öyküsü yoktu ve semptomatik değildi. Hidroksiüre tedavsine yeterli yanıt 
alınamadı. Genetik sonuçlarda garip şekilde JAK-2 negatif geldi ancak bcr-
abl mutasyonu (NCN-IS): %48,36 olarak pozitif geldi. JAK-2 tekrar edildi ve 
tekrar negatif olarak geldi. Hastaya hemen imatinib 400 mg tb 1x1 başlan-
dı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde megakaryositler 4 kat artmış ve 
staghorn görünümü mevcuttu. Esansiyel trombositoz ile uyumlu olarak 
raporlandı. İmatinib sonrası belirgin yanıt alındı. Tedavinin 1. ayında plt 
değeri normale geldi. 



332

44
. U

lu
sa

l H
em

at
ol

oj
i K

on
gr

es
i 

31
 Ek

im
 - 

03
 K

as
ım

 20
18

, A
nt

al
ya

Sonuç: KMPH hastalıklarında her hastalık birbirinden farklı klinik ile seyre-
debilir. KML hastalarında en belirgin klinik dalak büyüklüğüne eşlik eden 
lökositoz tablosudur. Periferik yaymada myelositlerin hakimiyetinde lenfo-
sitler hariç tüm serilerde artış beklenmektedir. Trombositoz KML kliniğinin 
bir parçası olsa da genelde hakim tablo değildir. Esansiyel trombositoz ile 
uyumlu klinik ile gelen hastada PCR (bcr-abl) sonucu ile Kronik myeloid 
lösemi tanısı kondu.
Anahtar Kelimeler: Kronik myeloproliferatif hastalıklar, esansiyel trombositoz, KML, 
Staghorn

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
P-166 Referans Numarası: 483

MULTİPL MYELOM ÖNTANISI İLE BAŞVURAN  
BAĞ DOKUSU HASTASI
Mehmet Dağlı1, Ali Kutlucan2, Abdullah Agit2, Abdulkadir Baştürk1

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Van, Türkiye

Giriş: Multipl Myelom, plazma hücrelerinin monoklonal şekilde arttığı bir 
hematolojik neoplazi olup, böbrek ve kemikler başta olmak üzere yaygın 
tutulum yapabilmektedir. Bağ dokusu hastalıkları, sıklıkla otoimmün 
reaksiyon sonucu, doku ve organlarda oluşan anormal inflamasyondur. Bu 
hastalık grubunda da, kas-iskelet sistemi, akciğerler, böbrekler, cilt gibi bir-
çok farklı bölgede tutulum olmaktadır. Biz burada, iki yıla yakın süre idiyo-
patik pulmoner fibrozis tanısı ile Pirfenidone kullanan, kliniği kötüleşmesi 
sonucu laboratuar bulguları ile multipl miyelom düşünülüp hematolojiye 
yönlendirilen, ancak değerlendirmelerimiz sonucu bağ dokusu hastalığı 
saptanıp buna yönelik tedavi ile kliniği ve laboratuar bulguları tamamen 
düzelen ilginç bir olguyu sunduk.

Olgu: 64 yaşında erkek hasta. Halsizlik, nefes darlığı, genel durum bozuk-
luğu ile polikliniğimize başvurdu. İki yıl önce nefes darlığı şikayeti ile 
göğüs hastalıklarında tetkik edilen hastaya idiyopatik pulmoner fibrozis 
tanısı konulup Pirfenidone 267 mg 3x3 başlanmış. Bu ilacı yaklaşık 18 ay 
kullanan hastanın takiplerinde, son 40 gündür şiddeti artan nefes darlığı, 
ateş, yaygın ağrı şikayetleri; laboratuarda, proteinüri, albümin:3.3 gr/dl 
(3.5-5), ESH:102/saat, kreatinin:2.23 mg/dl (0.1-1.2), Hb:8.2 g/dl, MCV:88, 
CRP:101 mg/L (0-8) saptanması üzerine iki farklı merkezde tetkik edilmiş. 
Daha sonra da kliniğimize multipl miyelom öntanısı ile yönlendirilmiş. 
Genel durumu orta-kötü olan hasta yatırılarak etyolojiye yönelik tetkikler 
istendi. Piperasili-Tazobaktam, Levofloksasin, Meropenem, Teikoplanin 
tedavileri dönüşümlü olarak kullanıldı. Ancak klinik ve laboratuarda hiçbir 
iyileşme gözlenmedi. Bu sırada tetkikleri de sonuçlanan hastada: direkt 
coombs IgG +1, Ig’ler normal, poliklonal gammapati, ANA homojen ve 
granüler 1/320 pozitif saptandı. Bu bulgularla bağ dokusu hastalığı önta-
nısı ile pulse steroid başlandı. Tedavinin üçüncü gününde dramatik bir 
yanıt alındı ve hasta mobilize olmaya, oral beslenmeye başladı. Romatoloji 
ile değerlendirildi ve bağ dokusu hastalığı düşünülerek tedavisi düzenlen-
di. Sadece idiyopatik pulmoner fibroziste kullanılabilen Pirfenidone kesile-
rek, steroid dozu revize edildi ve Azatiopürin 100 mg başlanılarak ayaktan 
takibe alındı. Tedavinin üçüncü ayında kliniği tamamen düzelen hastada; 
direkt coombs negatif, ESH:30/saat, kreatinin:1 mg/dl, albümin:4.06 gr/dl, 
Hb:12.4 g/dl, CRP:2.98 mg/L saptandı. Hasta Azatiopürin 100 mg/gün ile 
takip edilmektedir.

Tartışma: Bağ dokusu hastalıkları; kemik tutulumu, ateş, akciğer tutulu-
mu, sitopeniler, kilo kaybı gibi birçok klinik tablolara neden olabilen has-
talıklar olup, hematolojik hastalıklar ve enfeksiyöz hastalıklar başta olmak 
üzere birçok hastalıkla karışabilmektedir. Bu nedenle hastalar yanlış tanı 
ve tedaviler alabilmektedir. Doğru tanı için tüm klinik ve laboratuar bul-
gularının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom; Bağ Dokusu Hastalığı

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-167 Referans Numarası: 510

YAYGIN CİLT TUTULUMU OLAN AGRESİF T HÜCRELİ 
LENFOMA TANILI OLGU
Gulshan Karimli1, Buşra Kılıç1, Nükhet Tüzüner3, Dilek Keskin2, İstemi Serin1,  
Ayşe Salihoğlu2, Zafer Başlar2, Işıl Bavunoğlu1

1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: T hücreli lenfomada cilt tutulumu eritema nodozuma benzeyen 
cilt altı nodüler lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Neoplastik sitotoksik 
T hücrelerinin cilt altı dokulara yayılması söz konusu olabilir. T hücreli 
lenfomada otoimmün hemolitik anemi gibi otoimmün olaylar da tabloya 
eşlik edebilir. Burada yaygın cilt altı nodüler lezyonlar ve derin anemi ile 
başvuran ve agresif T hücreli lenfoma tanısı alan bir hasta sunulmuştur.

Olgu: Elli sekiz yaşında, hipertansiyon dışında bililnen hastalığı bulunma-
yan kadın hasta, 4-5 aydır olan her iki alt ekstremitede şişlik, deri altında 
ele gelen yumuşak kıvamda, hareketli lezyonlar nedeni ile dahiliye polik-
liniğine başvurmuş. Yaklaşık 1 ay sonra halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık ve 
ateş şikayetleri eklenince hasta birimimize müracat etti. Genel durumu iyi 
olan hastanın fizik muayenesinde özellikle bacaklarda daha belirgin olmak 
üzere tüm vücutta deri altında ele gelen yumuşak kıvamda, ağrısız ve 
hareketli nodüler lezyonlar ile hepatosplenomegali saptandı. Tetkiklerde 
derin anemi, lökopeni, poliklonal gamopati ve yüksek sedimentasyon hızı 
ile yüksek CRP saptandı. Direkt ve indirekt Coombs testlerinin pozitif oldu-
ğu görüldü. Pozitron emisyon tomografisinde (PET) vücut alt yarımında 
daha belirgin olmak üzere cilt altı yağlı planlarda nodüler dansite artışları 
ve yer yer çok yoğun tutulum gösteren kitlesel lezyonlara ek olarak kara-
ciğer ve dalakta çok sayıda yoğunluğu artmış nodüler lezyonlar tespit 
edildi (Şekil). Sol uyluk bölgesindeki cilt altı lezyondan alınan biyopsinin 
immünohistokimyasal incelemesinde CD3(+), CD56(-), CD8(+), Granzim 
B(+), TİA-1(-), yaygın EBER (+)’liği saptandı. Ki-67 proliferatif indeksinin 
%30-50, orta düzeyde olduğu görüldü. Hasta agresif T-hücreli lenfoma 
olarak değerlendirildi. Kemik iliği biyopsisinde izlenen T hücrelerinden 
zengin nodüller hastalık tutulumuna bağlandı. Hasta, evre IVB olarak 
değerlendirildi ve IPI skoru 3 olarak hesaplandı. Hastanın CHOEP (siklo-
fosfamid, adriyamisin, vinkristin, etoposid ve metil prednizolon) ile tedavi 
edilmesi planlandı. Üç tedavi sonrasında hastanın cilt lezyonlarında ve B 
semptomlarında belirgin düzelme olduğu görüldü. Altı CHOEP sonrası 
konsolidasyon amaçlı yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli 
yapılması planlandı.

Tartışma: Cilt altı yaygın nodüler lezyonlar ile başvuran hastada lenfop-
roliferatif hastalıkların yanı sıra romatolojik ve dermatolojik hastalıklar da 
ayırıcı tanıya alındı. Lezyonlarda saptanan yüksek FDG tutulumu tanıya yol 
gösterdi. Agresif T hücreli lenfomanın cilt tutulumu olarak değerlendirilen 
hastada ayırıcı tanıya subkutan pannikülit benzeri T hücreli lenfoma ve 
kutanöz gamma/delta pozitif T hücreli lenfoma alındı. Ancak yaygın EBER 
pozitifliği nedeni ile bu iki lenfoma tipi dışlandı. Ayırıcı tanıya alınan bir 
diğer lenfoma ise ekstranodal T/NK hücreli lenfoma oldu. Damar invaz-
yonun çok belirgin olmaması ve lezyonların ülserleşmemesi nedeni ile bu 
tanıdan uzaklaşıldı.
Anahtar Kelimeler: T hücreli lenfoma, cilt tutulumu
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Şekil 1. Periferik kan yaymasında küçük, genelde tek loblu ve farklı şekillerde çekirdek yapısına sahip, displastik 
ve sitoplazmalarında ince granüller, yer yer vaküolizasyon ve çekirdek kalıntıları bulunduran granülositler(X1000, 
Wright)

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-168 Referans Numarası: 172

TALASEMİ MAJOR HASTASINDA GELİŞEN NÖROPATİK 
OSTEOARTROPATİ
Mufide Okay1, Basak Sayınalp2, Elifcan Aladag1, Tahmaz Hezıyev1, Fatma Is2,  
Mehmetcan Atak2, Hilal Pat2, Nilgün Sayınalp2

1Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Nöropatik osteoartropati (Charcot arthropatisi), kas-iskelet siste-
minin, eklem dislokasyonları, patolojik kırıklar ve kalıcı deformiteler ile 
karakterize nadir, ilerleyici bir hastalığıdır. Günümüzde Charcot eklemi 
gelişmesinin en sık sebebi Diabetes Mellitusdur. Transfüzyon bağımlı 
talasemi hastalarında, özellikle ağır demir yükü olan hastalarda, kemik 
iliği ekspansiyonu ve eklemde demir birikimi nedeniyle osteoartropatiler 
görülebilir. Bu vaka ile Charcot ayağı tanısı koyulan bir talasemi major 
hastasını sunmak istedik.

Vaka: 34 yaşında erkek, altı aylık iken solukluk ve halsizlik şikayeti olması, 
anemisinin saptanması üzerine Irak’ta Beta talasemi major tanısı almış, altı 
yaşında iken splenektomi yapılmış. Ekim 2017’de merkezimize başvuran 
hastanın, ek olarak hepatit C’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı, tip 1 dia-
betes mellitus, kronik böbrek hastalığı ve kontrolsüz hipertansiyon tanıları 
olduğu öğrenildi. Kan şekeri regülasyonu için yatırıldı, aktif şikayeti yoktu. 

Fizik muayenesinde sağ ayak tabanında 5X1 cm boyutunda diyabetik yara 
skarı ve medialinde 3X2 cm boyutunda diyabetik yarası mevcuttu. Ayrıca 
sol ayak bileğinde de ısı artışı ve ödem saptandı. Alt ekstremite bilateral 
arteryal dopler US görüntülemesi normaldi. Bilateral ayak MRG’larında ise 
sağ ayakta reaktif osteit olduğu görüldü. Sol ayakta ise talus baş-boyun 
bileşkesi ve distal tibia medialinde kırıklar, fragmantasyon ve talar/kubbe 
medialinde çökme ile birlikte olan tibiyotalar, talokalkaneal eklemlerde 
ileri derecede kronik nöropatik değişiklikler, kemiklerde yaygın osteit ve 
sinovit görüldü. Charcot eklemi olarak değerlendirilen hastaya ortopedi 
bölümünce sol ayak için moon-walk atel uygulandı. Düzensiz şelasyon 
tedavisi kullanan hastanın ferritin değeri 2476 ng/dL ve karaciğer MR’ında 
T2* değeri 1.5 msn olarak geldi. Aynı zamanda endokrinoloji tarafından 
kan şekerlerine göre dörtlü insülin rejimi ve tarafımızca demir şelatör 
tedavisi düzenlenen hasta ayağının durumunun toparlaması üzerine 
taburcu edildi.

Tartışma: Charcot ayağının oluşumunda duyusal nöropatinin eklem 
instabilitesine yol açtığı ve eklem hasarına açık hale getirdiği düşünülmek-
tedir. Ayrıca diabetes mellitus’taki kontrolsüz inflamasyon Charcot artro-
patisinin gelişmesinde rol oynar ve hastaların yaşam kalitesi ciddi ölçüde 
etkilenmektedir. 1,2 Günümüzde demir şelasyon tedavileri ile talasemi 
majör hastalarının beklenen yaşam süreleri uzamıştır, buna bağlı olarak 
diyabetik komplikasyonlarda artış görülmüştür. Hastamızda düzensiz 
transfüzyon ve yetersiz şelasyon nedeniyle sekonder hemokromatosis ve 
diabetes mellitus gelişmiştir. Talasemi majör hastalarında diabetes melli-
tus prevalansı farklı serilerde %0-10.5 olarak rapor edilmiştir.1Charcot aya-
ğının diabetes mellitus hastalarındaki prevalansı ise %0.08-13 arasındadır. 
Tüm talasemi hastalarında transfüzyon ve yeterli şelasyon ile sekonder 
hemokromatosis ve diğer komplikasyonların gelişmesinin engellenmesi 
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Talasemi major, charcot arthropatisi, diabet

Şekil 1. Hastanın sağ ayağının görünümü.
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Şekil 2. Hastanın Charcot artropatisi olan sol ayağının görünümü.

  Erişkin Akut Lösemiler
P-169 Referans Numarası: 10

SOLİD TÜMÖR NEDENİYLE UYGULANMIŞ OLAN 
KEMORADYOTERAPİ SONRASINDA GELİŞEN  
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VAKALARI: OLGU SUNUMU
Gülçin Ulutaş1, Mehmet Baysal2, Ali Caner Özdöver2, Elif Ümit2, 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: Kronik Myeloid Lösemi (KML), myeloid seride bulunan hücrelerin 
kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan bir kök hücre hastalığıdır. 
KML’de 9. Kromozom ve 22. Kromozom arasında bir resiprokal translo-
kasyon meydana gelerek BCR-ABL füzyonu oluşmakta ve tirozin kinaz 
aktivasyonuna yol açmaktadır. Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinme-
mekle birlikte iyonize radyasyona maruz kalmanın hastalık riskini arttırdığı 
bilinmektedir. Biz de bu bilgiler ışığında Akciğer ve larenks kanseri nede-
niyle kemoradyoterapi almış ve daha sonrasında KML gelişen iki hastayı 
sunmayı amaçladık.

Olgu 1: Opere Edilemeyen Akciğer kanseri teşhisi konulan ve sağ akci-
ğerdeki kitlesine yönelik olarak radyoterapi (RT) uygulanmış olan 80 
yaşında erkek hasta RT’den dokuz ay sonrasında tarafımıza başvurdu. 
Fizik muayenesinde traube alanının kapalı olması dışında özellik olmayan 
hastanın laboratuvar testlerinde ise Hgb 10,9 gr/dl Lökosit sayısı 105.600 
(%90’nötrofil) Trombosit sayısı 556.000 mm3 olarak saptandı. Çevresel kan 
yaymasında ise lökoreritoblastik kan tablosu görülmekle birlikte %3 bazo-
fil %2 myeloblast izlendi. Yapılan sitogenetik, FISH ve moleküler analizler 
neticesinde RT-PCR BCR ABL füzyon geni Log IS %92,8 olarak saptandı.
KML teşhisi koyulan hasta düşük riskli olarak saptandı. Birinci basamak 
tedavi olarak İmatinib başlanan hasta helen tedavisine devam etmektedir.

Olgu 2: 66 yaşında erkek hastaya 2015 yılında larenks az diferansiye 
skuamöz hücreli kanseri teşhisi konulmuş olup 2 kurs Docetaksel, 5-FU, 
Sisplatin ve takibinide radyoterapi uygulanmıştır. Tedaviye tam yanıtlı ola-
rak takip edilmekte olan hasta kemoradyoterapiden yaklaşık olarak 21 ay 
sonrasında halsizlik bitkinlik ile tarafımıza başvurdu Hastanın tetkiklerinde 

Hgb 11. gr/dl,lökosit sayısı mm3’de 36.600 trombosit sayısı ise mm3’de 
459.000 olarak saptandı. Çevresel kan yaymasında bazofil %4 myeloblast 
%1 olarak saptandı. Yapılan kemik iliği incelemesinin sitogenetik, FISH 
ve moleküler incelemeleri neticesinde RT-PCR BCR ABL log IS %28 ola-
rak saptanan hastaya KML teşhisi koyuldu. Düşük riskli olarak saptanan 
hastaya birinci basamak tedavi olarak imatinib mesilat başlandı.Hastanın 
tedavisinin birinci senesinde bakılan BCR ABL log IS değeri %0.008 olarak 
saptanmış olup majör moleküler yanıt elde edilmiştir.

Tartışma: İyonize radyasyonun KML etyolojisinde yer aldığı bilinmekle 
birlikte, bu bulgular atom bombasına maruz kalıp hayatta kalan kişilerdeki 
kanser insidansından çıkarılmaktadır. Solid tümör nedeniyle uygulanan 
kemoterapi sonrasında gelişen KML vakaları bildirilmiş olsa da bu has-
talar KML’den ziyade MDS veya AML gelişimi açısından daha büyük risk 
altındadırlar. Bu bulgu da KML’inin tek bir genetik bozukluk nedeniyle 
gelişmesine rağmen MDS ve AML etyolojisinde birçok sitogenetik ve 
moleküler bozukluğu yer alması ile açıklanabilir. Solid tümör nedeniyle 
kemorayoterapi alan hastalar hematolojik kanserler gelişimi açısından risk 
altında olup; nadiren de olsa KML ile karşılabilmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: KML, kemoradyoterapi, solid tümör

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-170 Referans Numarası: 46

KUADRİPLEJİ İLE PREZENTE OLAN HODGKİN  
LENFOMA OLGUSU
Ahmet Kürşad Güneş, Hilmi Erdem Gözden, Ali İhsan Gemici, Murat Çınarsoy

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş-Amaç: Erşikin kanserlerinin %0,5-1’ini oluşturan Hodgkin Lenfoma 
%90 oranında nodal tutulum ile seyrederken %10 oranında ekstra nodal 
tutulum görülebilir. Tanı esnasında veya hastalık seyrinde %5 oranında 
osseöz tutulum tespit edilebilir. Epidural bölge ise extra nodal tutulum 
alanlardan birisi olup, Hodgkin Lenfoma seyrinde %0,25-5 oranında göz-
lenir ve kord kompresyonunda neden olabilir. biz bu vakamızda kemik ve 
spinal kord tutulumu ile nüks eden, kuadripleji ile prezente olan 34 yaşın-
da Suriye göçmeni bir olguyu takdim etmeyi amaçladık.

Olgu: 34 yaşında erkek hasta, Suriye vatandaşı, 5 yıl önce Suriye’de len-
foma nedeni ile tedavi görmüş, ancak göç esnasında evraklarının tahrip 
olması nedeni ile dökümente değildi. 15 gün önce başlayan bacaklarda 
başlayan güç kaybını kollarının izlemesi ve tedricen güç kaybında artış 
olması nedeni ile dış merkezde nöroloji bölümünce değerlendirilerek 
kliniğmize yönlendirilmiş. Fizik muayenesinde alt ekstremite motor gücü 
1/5, üst ekstremite motor gücü 1/5 tespit edildi. Derin ve yüzeyel duyu 
hissi alınamadı. İmmobil ve quadriplejik halde hospitalize edildi. Yapılan 
Servikal ve torakal Vertebra MR ve CT görüntülemelerinde 9x6 cm lik servi-
kal ve torakal vertebraları destrükte eden, epidural bölgeyi tutan dev kitle 
tespit edildi. Kitle biyopsi sonucu Klasik tip Hosgkin Lenfoma (mikst sellü-
ler) ile uyumlu olarak geldi. BOS incelemesinde tutulum tespit edilmedi. 
Hastaya deksmetazon, acil radyoterapi ve ardında 3 kür DHAP tedavisi 
verildi. Kemoterapi 1. kürü sornasında önce his kaybında düzelme ikini 
kürden sonra motor güç her iki ekstremitede 3/5 saptandı. 3. kürü takiben 
motor güç 4/5 ve hasta self - mobilize olmaya başladı. Hasta otolog kök 
hücre nakli yapılma üzere transplant kliniğine yönlendirildi. 

Tartışma: Ekstranodal tutuluma bağlı spinal kord kompresyonu tüm 
Lenfomaların %1’inden azında görülmektedir. Hodgkin Lenfoma seyrinde 
ise kord kompresyonu sıklığı %0,1 oranında rapor edilmiştir. Higgins ve 
arkadaşlarının yaklaşık 600 vakalık hodgkin lenfoma serisinde 1 hastada 
kord kompresyonu tespit edilmiştir. Corrale ve arkadaşlarının 425 vakalık 
serisinde ise bu oran %0,4’dür. Büyük vaka serilerinde bile oldukça nadir 
olarak gözlenen Hodgkin lenfoma da spinal kord kompresyonu, bizim 
olgumuzda olduğu gibi geri döünşülü olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, kuadripleji, kord kompresyonu
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-171 Referans Numarası: 114

ÇOK ÇOK NADİR BİR OLGU- EŞ ZAMANLI İKİ  
HEMATOLOJİK TANI: AKUT MYELOİD LÖSEMİ VE  
MANTLE HÜCRELİ LENFOMA
Utku Iltar , Mesut Göçer, Vedat Arslan, Fatma Aykaş, İlknur Nizam Özen, Mehmet Çelik, 
Erdal Kurtoğlu, Dinç Süren

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antikanser ilaçların kullanımı sonrasında bu ilaçların karsinojenik etkisine 
bağlı olarak tedavi ilişkili lösemi ve lenfoma gelişimi bilinmektedir. Ancak 
tedavi naif bir olguda iki farklı hematolojik malinensi birlikteliği oldukça 
nadirdir. Bilgimiz dahilinde literatürde eşzamanlı akut myeloid lösemi (AML) 
ve mantle hücreli lenfoma (MHL) birlikteliği sadece iki olguda bildirilmiştir. 

50 yaşında bir erkek hasta, daha önce bilinen sistemik bir hastalığı veya 
sürekli bir ilaç kullanımı mevcut olmayıp son birkaç haftadır süregelen hal-
sizlik şikâyeti nedeniyle başvurduğu bir sağlık kuruluşunda tetkik edilmiş. 
Anemi, trombopeni ve lökositoz saptanarak tarafımıza yönlendirilmiş. B 
semptomları mevcut olmayan hastanın fizik muayenesinde masif bir dalak 
büyüklüğü dikkat çekmekteydi. Muayene ile ele gelen lenfadenomegalisi 
yoktu. Detaylı tanısal inceleme (Tablo1, Şekil 1 ve 2) sonrasında, akut 
myeloid lösemi ve mantle hücreli lenfoma tanısıyla hastaya 7+3i(sitarabin 
100 mg/m2/gün 1-7.günler ve idarubisin 12 mg/m2/gün 1-3.günler) indük-
siyon kemoterapi rejimi başlandı. Tedavinin 21.gününde AML açısından 
remisyon izlendi. Takiben, AML açısından YDAC (Yüksek Doz ara-C, 2x3 
gr/m2/gün 1-3.günler) kemoterapi rejimi ile konsolidasyon uygulandı, 
lenfoma açısından ise mevcut YDAC rejimine rituximab (375 mg/m20.gün) 
eklendi. Birinci siklus YDAC + Rituximab rejimi sonrasında ultrasonografik 
olarak yapılan değerlendirmede dalak boyutunun 19,5 x 5,5 cm ve bulky 
kitle boyutunun 3x2 cm’e gerilediği görüldü. 

Mantle hücreli lenfomada B hücre yüzey antijenlerine (CD19, CD20) ek 
olarak bir T hücre yüzey antijeni olan CD5 de eksprese olur. Nadiren CD5 
negatif MHL olguları gözlenebilir. Bu olgular genellikle splenomegali ve 
kemik iliği infiltrasyonu mevcut olan ve konvansiyonel tedavilere iyi yanıtlı 
olan olgular olarak bildirilmiştir. Bizim hastamızda AML tipi tedavi ile hem 
AML hem de MHL açısından dramatik bir yanıt alınmıştır. AML indüksiyon 
ve konsolidasyon rejimleri içerisinde yer alan kemoterapotik ajanlar (adri-
amisin, sitarabin), aynı zamanda, yaygın olarak kullanılmakta olan çeşitli 
lenfoma tedavi rejimleri (R-CHOP; HYPERCVAD, DHAP, ESHAP) içerisinde 
de yer almaktadır ve anti lenfoma etkinlikleri bilinmektedir.

Eş zamanlı MHL ve AML gelişiminin patojenezi net değildir. Lenfoma 
zemininde meydana gelen immün yetmezliğin veya antijenik stimulas-
yonun AML gelişiminde katkısı olmuş olabilir, ancak bu konuda kanıt 
yoktur. Hastamızın kemik iliği örneğinde myeloblastlar ve lenfoid hücreler 
immunfenotipik olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde ortak hücre yüzey 
markerı izlenmedi. Bu tablonun ortak pluripotent bir kök hücrenin bir 
bozukluğundan ziyade iki farklı hematolojik malignitenin tesadüfi bir 
birlikteliği olarak saptanmış olması, istatistiksel olarak olasılığı çok düşük 
de olsa, daha muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Eş zamanlı, akut miyeloid lösemi, mantle hücreli lenfoma.

Şekil 1. 

Şekil 2. Kemik iliği aspirasyonunu akım sitometrik analizi; tüm çekirdekli hücrelere oranla %40 myeloblast ve 
%40 B-lenfoid hücre popülasyonu mevcut. 

Tablo 1. Hastanın tanısal tetkik sonuçları 

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-172 Referans Numarası: 92

PFA 100 TESTİ ERİŞKİNE Mİ ÇOCUĞA MI?
İrfan Yavaşoğlu1, Ali Rıza Yıldız2, Atakan Turgutkaya1, Ali Zahit Bolaman1

1Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Laboratuvarı

Son yıllarda primer hemostaz sistemini taklit ederek çalışan ve kolay uygu-
lanan PFA 100 testinin kullanımı çok artmıştır. ADP ve epinefrin ölçümleri 
yapılmaktadır. Aspirin kullanımı etkiliğinin belirlenmesinde rolü vardır. 
Erişkin hasta grubunda daha sık kullanılmaktadır. Aynı zamanda kalıtsal 
trombosit fonksiyon bozukluklarının (Von Willebrand Hastalığı, Glanzman 
Tromboastenisi gibi) hızlı değerlendirmesinde önemlidir.

Çalışmamıza retrospektif olarak son bir yılda laboratuarımızdan PFA 100 
(siemens PFA tam otomatik trombosit aggregasyon cihazı) testi istenen 18 
yaş altı 112 tane olmak üzere, toplam 337 hasta alındı. Ortalama değerler 
18 yaş altında ADP 154±83 sn, epinefrin 247±72 sn idi. 18 yaş üstünde 
ADP 106±45 sn, epinefrin 167±70 sn idi. Cihazın maksimum ölçüm değe-
ri 300 sn idi. ADP için maksimum değer çocukta 3, erişkin 45 hastada 
görülürken; epinefrin için 14 çocuk, 123 erişkin hastada gözlendi. Non 
parametrik korelasyon (Spearman) değerlendirmesinde, erişkinde ADP 
0.38, epinefrinde 1 iken; çocuk grubunda ise ADP 0.71, epinefrinde 1 idi. 
Erişin testlerinin 189 tanesi nöroloji bölümden istenmişti. Çalışmamızda 
özellikle çocuk grubunda tanıları net olarak değerlendiremedik.

PFA 100 testi kullanışlı, ucuz tarama testidir. Değerlendirmemize göre 
özellikle epinefrinde korelasyonun yüksek olduğunu gördük. Nöroloji 
kliniği çok sık kullanmakta idi. Çocuk grubunun tanılarının belirlenmesi 
testin kullanım etkiliği için önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: PFA-100, trombosit,ADP,epinefrin
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  Erişkin Akut Lösemiler

P-173 Referans Numarası: 103

AKUT MYELOİD LÖSEMİDE NADİR GÖRÜLEN  
BİR CİLT LEZYONU: PANNİKÜLİT
Dilek Tezcan, Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Hacer Berna Afacan Öztürk,  
Çiğdem Pala

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, 
Ankara, Türkiye

Giriş: Pannikülit, subkutan yağ dokusunun inflamasyonudur. Primer idiyo-
patik bir süreç olarak veya çeşitli sistemik ve kutanöz hastalıklarla birlikte 
ortaya çıkabilir. Biz bu vakada, nadir bir birliktelik olarak akut myeloid lösemi 
(AML) hastasında ortaya çıkan pannikulit deneyimimizi paylaşmak istedik.

Olgu Sunumu: Bilinen Diyabetes Mellitus ve Hipertansiyon tanıları olan 
74 yaşında bayan hasta Aralık 2017 de pansitopeni nedeni ile merke-
zimize başvurdu. Yapılan kemik iliği aspirasyonunda %30 blastik hücre 
infiltrasyonu, biyopsisinde ise %80 blastik hücre infiltrasyonu saptandı. 
Akım sitometri analizi sonucuna göre hastaya AML M1-2 tanısı konuldu. 
Hastanın ileri yaşta olması ve komorbiditelerinin olması sebebi ile has-
taya azasitidin-etoposid-sitarabin içeren kemoterapi rejimi başlandı. 1. 
kür kemoterapisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Taburculuktan 1 
hafta sonra yeni başlayan özellikle alt ekstremitelerde yaygın olmak üzere 
tüm vucutta deriden kabarık, dokunmakla hassas, ağrılı ve ısı artışı olan, 
üzeri kırmızı, subkutan nodüler lezyonlar ortaya çıktı. Hasta dermatoloji 
bölümüne konsulte edildi ve lezyondan biyopsi alındı. Biyopsi sonucu; 
subkutan yağ dokusunda nekroz ve granülamatöz inflamasyon olarak 
rapor edildi. Hastaya pannikulit tanısı konuldu ve topikal semptomatik 
tedavi verildi. Hastanın 2.kür kemoterapisi verildi ve takibinde lezyonla-
rında belirgin gerileme görüldü. Hastaya toplam 6 kür kemoterapi verildi. 
Mevcut durumda tedavisi halen devam etmektedir.

Tartışma: Akut myeloid lösemide cilt bulguları genel olarak; cilt ve subku-
tan dokunun lösemik infiltrasyonu, paraneoplastik lezyonlar, immünsüpres-
yon sonucunda oluşan fırsatçı infeksiyonlar ve kemik iliği disfonksiyonu ile 
ilişkili lezyonlar (peteşi, purpura, ekimoz) şeklinde karşımıza çıkabilir. Ancak 
AML hastalarında cilt bulgusu olarak pannikülit literatürde nadir olarak bil-
dirilmiştir. Pannikülit tipik olarak akut başlar; idiyopatik olabilir, ya da spesifik 
ilaçlar, enfeksiyonlar, sarkoidoz, inflamatuar barsak hastalıkları ve nadiren 
visseral ve hematolojik malignitelere eşlik edebilir. Biz bu olgu sunumunda, 
cilt lezyonu ile gelen bir AML olgusunda birlikteliği nadir görülse de ayrıcı 
tanıda pannikulit tanısının da düşünülmesi gerektiğini bildirmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, pannikülit

Kaynaklar

1. Gupta P, Saikia UN, Arora S, De D, Radotra BD. Panniculitis: A dermatopathologist’s 
perspective and approach to diagnosis. Indian J Dermatopathol Diagn Dermatol 
2016;3:29-41

2. Jaffe N, Hann HW, Vawter GF. Post-steroid panniculitis in acute leukemia. N Engl J 
Med 971;284(7):366-7.

3. Akay OM, Urer SM, Oner U, Gulbas Z. Lipomembranous panniculitis in a patient 
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  Erişkin Akut Lösemiler

P-174 Referans Numarası: 175

ALL TRANS RETİNOİK ASİT İLİŞKİLİ LOKALİZE DOLAŞIM 
BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Hasan Mücahit Özbaş2, Nergiz Erkut1, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun

Akut promiyelositik lösemi (APL) diferansiye edici bir ajan olan all-trans 
retinoik asidin (ATRA) kullanıma girmesi ile kürabl bir hastalık haline 
gelmiştir. Bununla birlikte Retinoik Asit Sendromu (RAS) başta olmak 
üzere ATRA ilişkili çeşitli komplikasyonlar klinik takipte önemli sorun teşkil 
etmektedir. ATRA tedavisinin APL’de izlenen koagulopatiye olumlu etki 
gösterdiği ayrıca ATRA’nın endotelyal hücrelerde antikoagulan etkinliği 
arttırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte nadir de olsa ATRA ilişkili vaskülit 
ve tromboz olguları bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda APL tanılı hasta-
nın ATRA tedavisi sırasında sağ ayakta ortaya çıkan dolaşım bozukluğu 
sunuldu.

Olgu: 46 yaşında kadın hasta, 3 gündür baş ağrısı, geniz akıntısı nedeniyle 
başvurduğu merkezde yapılan tetkiklerde anemi ve trombositopeni sap-
tanması üzerine kliniğimize sevk edildi. Belirgin dissemine intravasküler 
koaguapati tablosu mevcuttu. Periferik yaymasında %5 oranında blast 
izlenen hastanın yapılan kemik iliği incelemesinde %40 oranında mye-
loblast ve %43 oranında promyelosit izlendi. Akım sitometrik incelemede 
CD45,CD117,CD38,CD64 ve MPO (+), HLA-DR (-) olarak izlendi. Sitogenetik 
analizde t(15;17) pozitif olarak saptandı. APL tanısı koyulan hastaya 
ATRA-İdarubisin remisyon-indüksiyon tedavisi başlandı. Takiplerinde RAS 
ile ilgili semptom ve bulgusu olmayan hastanın tedavinin 20. gününde 
sağ ayağında ağrı, morarma, ısı artışı ve ödem şikayetleri başladı (Şekil 
1).Fizik muayenede ısı artışı ve ağrı mevcut nabızlar alınıyordu. Çekilen alt 
extremite arteryel ve venöz doppler ultrasonografide (USG)’de trombüs 
saptanmadı. Yüzeyel USG’de ise cilt ve cilt altı dokularda kalınlık, ekojenite 
artışı ve retiküler tarzda ödem saptandı. Selülit ön tanısıyla antibiyoterapi 
başlandı fakat hastanın şikayetlerinde düzelme olmadı. Hastaya 2x10mg 
deksametazon IV olarak başlandı, ATRA tedavisine devam edildi. Takibinde 
hastanın sağ ayağındaki tüm şikayetleri tamamen düzeldi (Şekil-2).

 Tartışma: ATRA, APL tedavisinde vazgeçilemez bir ilaç olmakla birlikte 
ciddi yan etkileri vardır. RAS sık rastlanan en önemli komplikasyondur 
ancak hiperkalsemia, kemik iliği fibrozis ve nekrozu, akut pankreatit, 
Sweet sendromu, eritema nodozum gibi yan etkiler görülebilir. Daha nadir 
de olsa vaskulit ve tromboembolizm olguları bildirilmiştir. ATRA’nın hem 
makrovasküler hem de mikrovasküler endotel üzerinde trombomodulin 
ekspresyonunu arttırdığı ve proinflamatuar sitokinlerin olumsuz etkilerini 
azalttığı hücre serilerinde gösterilmiştir. Ancak ATRA’ya bağlı tromboz ve 
vaskülitin nedeni bilinmemektedir. Literatürde olgumuzda ortaya çıkan 
bulgularla benzer özelikleri olan başka bir olgu bildirilmemiştir. Bu olgu 
bize ATRA kullanılan hastalarda RAS dışında ortaya çıkabilecek farklı 
komplikasyonlar açısından dikkatli olunması gerektiğini göstermekteydi.
Anahtar Kelimeler: akut promyelositer lösemi, renitoik asit sendromu, lokalize 
ödem

Şekil 1. Hastanın sağ ayağında ortaya çıkan renk değişikliği ve ödem 

Şekil 2.
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  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-175 Referans Numarası: 160

AKKİZ APLASTİK ANEMİ TANISIYLA HEMATOPOETİK 
KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA REAKTİF ARTİRİT 
GELİŞİMİ
Arzu Akyay1, Dilvin Çelik Ateş1, Nevin Yalman2, Yurday Öncül1, Ünsal Özgen1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Hepatit ile ilişkili aplastik anemi (HAA), hepatit atağı son-
rası hematopoetik öncül hücrelerin immün aracılıklı yıkımı sonrası gelişen 
kemik iliği yetmezliği tablosudur. HAA tedavisinde hematopoetik kök 
hücre nakli (HKHN) etkili bir iyileşme sağlar ve uzun süreli sağ kalım oranı 
%80 civarındadır. Otoimmün-inflamatuar olaylar nakil sonrası gelişebil-
mektedir. Burada HKHN sonrası reaktif artrit geliştiren bir HAA’li olgusu 
sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Non-A, non-B, non-C hepatit tablosundan iki ay sonra 
aplastik anemi geliştirmiş olan 12 yaşındaki Suriyeli erkek hastaya doku 
grubu ve kan grubu tam uyumlu kız kardeşinden HKHN uygulandı. 
Hazırlık rejimi olarak siklofosfamid (200 mg/kg), anti timosit globülin (34 
mg/kg); graft versus host hastalığı (GVHH) proflaksisi olarak methotreksat 
ve siklosporin verildi. Nakil sonrası majör bir komplikasyon görülmeyen 
hastada miyeloid engraftman +17. günde, trombosit engrafmanı +26. 
günde oluştu; aGvHH gelişmedi. Nakil sonrası +94. günde hasta eklemle-
rinde şişlik ve ağrı şikayeti ile merkezimize başvurdu. On gün kadar önce 
bir üst solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği ve antibiyotik 
tedavisi sonrası iyileştiği belirlendi. Hastanın fizik muayenesinde her iki 
ayak bileğinde ve diz eklemlerinde ısı artışı, şişlik ve ağrısı mevcuttu. Diz 
eklemi ultrasonunda sıvı tespit edilmedi ve hastanın tanısı reaktif artirit 
olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde Hemoglobin 10,9 g/dl, 
Beyaz küre 4200/mm3, total nötrofil sayısı 2300/mm3, trombosit 140.000/
mm3, sedimentasyon 32mm/saat, CRP 1,26 mg/dl (< 0.35), romatoid faktör 
10,4 IU/ml (<20) bulundu; ASO ve HLA-B27, viral serolojiler, salmonella, 
şigella, brusella ve klamidya taramaları negatif bulundu. Hastaya reaktif 
artirit tanısıyla iboprofen başlandı. Tedavinin 5. gününden itibaren diz 
ve ayak bileklerindeki bulgularında azalma, iki hafta içinde de tamamen 
düzelme gözlendi.

Sonuç: HKHN sonrası reaktif artrit gibi çeşitli otoimmün/inflamatuar 
hastalık tabloları görülebilmekte ve anti inflamatuar ilaçlar ile başarılı bir 
şekilde tedavi yanıtı alınabilmektedir. Nakil sonrası gelişen inflamatuar 
hastalıkların etyolojisinde, kök hücre nakli alıcılarında immün yeniden 
yapılanma sırasında yeniden fazla olarak üretilen interlökin 6 ve interlökin 
10 gibi sitokinlerin rolü olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akkiz aplastik anemi, hematopoetik kök hücre nakli, reaktif artrit

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-176 Referans Numarası: 171

ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI 
GELİŞEN POSTERİOR REVERZİBL ENSEFALOPATİ 
SENDROMU: OLGU SUNUMU
Hasan Mücahit Özbaş1, Derya Selim Batur2, Sibel Gazioğlu3, Nergiz Erkut2,  
Mehmet Sönmez1

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) sonrası gelişen nörolojik kompli-
kasyonlar morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Hastaların 
%11-59’unda nörolojik bozukluk saptanabilmektedir. Otopsi serilerinde 
bu oran %90’a kadar çıkmaktadır. En sık serebrovasküler kanamalar 
saptanmakla birlikte hem hazırlık rejimi sırasında hem de HKHN sonrası 
erken ve geç dönemde vasküler, parenkimal ve enfeksiyöz birçok nörolojik 
komplikasyon gelişebilmektedir. Posterior reverzibl ensefalopati sendro-
mu (PRES) çeşitli nörolojik bulgular ile seyreden görüntülemede vazojenik 
ödemin belirgin olduğu bir tablodur. Bu olgu sunumunda allojenik HKHN 
sonrası Evre 3 akut graft versus host hastalığı (GVHH) nedeniyle takip edi-
len hastada epileptik nöbetlerle ortaya çıkan PRES tartışıldı.

Olgu sunumu: Nisan 2015’de Philadelphia (+) Akut lenfoblastik lösemi 
tanısı alan 32 yaşında kadın hastaya relaps gelişmesi üzerine tekrar remis-
yon sağlandıktan sonra Şubat 2018’de kardeş vericiden Allojenik HKHN 
yapıldı. Hasta 30. günde evre III akut GVHH tanısıyla yatırıldı. Hastaya 
siklosporin, mikofenolat mofetil, takrolimus ve steroid tedavisi planlandı. 
Takiplerinde GVHH kontrolü tam olarak sağlanamayan hastanın aralıklı 
olarak sistolik kan basıncı 150-160 mmHg’a kadar yükseldiği dönemlerde 
önce ellerinde uyuşma kısa süreli apati yakınmaları başladı. Beyin tomog-
rafisi normal olarak raporlandı. Hastanın izleminde nörolojik bulguları 
ağrılaşarak generalize tonik klonik nöbetler gelişti. Manyetik rezonans 
(MR) görüntülerinde bilateral serebral hemisferde özellikle paryetooksi-
pital bölgelerde daha belirgin T2-FLAIR sekanslarda hiperintens korteks 
ve subkortikal beyaz cevheri tutan yamasal tarzda lezyonlar izlendi. Bu 
lezyonlar PRES ile uyumlu bulundu (Şekil 1). Kan basıncı kontrolü, anti 
ödem tedavi ve antikonvülzan başlanan hastanın tüm nörolojik klinik ve 
radyolojik bulguları düzeldi(Şekil 2). 

Tartışma: PRES tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte genç-orta yaş 
kadınlarda daha sık ortaya çıkmaktadır. HKHN sonrasında sıklığı %8’e 
kadar bildirilmiştir. Etyolojide arteryal kan basıncında artış ve endotel 
hasarı sorumlu tutulmaktadır. Renal ve otoimmun hastalıklar, sitotoksik 
-immunsüpresif ilaçlar (özellikle kalsinörin inhibitörleri) preeklemsi, sepsis 
risk faktörlerindendir. Klinik bulgular ani gelişen bilinç değişikleri, kognitif 
bozukluklardan stupor-komaya kadar değişkenlik gösterir. Hastaların 
2/3’ünde fokal/jenaralize epileptik nöbetler gelişmektedir. Status epi-
leptikus en önemli komplikasyonlardan biridir. Görme bozuklukları eşlik 
edebilir. Görüntülemede özellikle MR yararlıdır. Her iki hemisferde pos-
terior paryeto-occipital bölgelerde asimetrik vazojenik ödem alanlarının 
izlenmesi tipiktir. PRES ilişkili mortalite %19’a kadar bildirilmişse de uygun 
destek tedavi ile çoğu olguda nörolojik bulgular geri dönüşümlüdür. 
Bu olgu bize HKHN sonrasında nörolojik bulgularla birlikte özellikle kan 
basıncıda ani değişikler izlenen hastalarda PRES’nun düşünülmesi gerek-
tiğini göstermekteydi.
Anahtar Kelimeler: posterior revezibl ensefalopati sendromu, hematopoetik kök 
hücre nakli

Şekil 1. MR kesitlerinde bilateral serebral hemisferlerde paryeto-occipital bölgelerde korteksi ve subkortikal 
beyaz cevheri tutan yamasal tarzda lezyonlar 

Şekil 2. Tedavi sonrası MR’da belirgin regresyon 
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  Erişkin Akut Lösemiler

P-177 Referans Numarası: 492

DÜŞÜK DOZ SİTOZİN ARABİNOZİD İLE REMİSYON 
SAĞLANAN AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU
Tuğçe Akman1, Mehmet Gündüz2, Sema Akıncı2, Şule Mine Bakanay Öztürk2,  
İmdat Dilek2

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

Giriş: Akut miyeloid lösemi(AML), hemopoetik kök hücresinin neoplastik 
hastalığıdır. Remisyon indüksiyon kemoterapisi, AML tedavisinin birinci 
basamağıdır. Akut promiyelositik lösemi (APL), AML’nin biyolojik ve klinik 
olarak farklı bir varyantıdır. Tedavi edilmediğinde bir aydan kısa sürede 
medyan sağkalım ile AML’nin en malign formudur. Risk gruplamasına 
göre indüksiyon kemoterapisinde all-trans-retinoik asit (ATRA)+antrasiklin 
kombinasyonları uygulanmaktadır. Biz hasta yönetiminin zorluğu nede-
niyle indüksiyonda düşük doz subkutan(sc) ARA-C+ATRA ile remisyon 
elde ettiğimiz mental retarde olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: Perinatal hipoksi nedeniyle mental retarde kalan 32 yaşında kadın 
hasta bir haftadan beri alt ve üst ekstremitede yaygın ekimotik lezyon-
lar, diş etlerinde kanama şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın acil 
serviste bakılan tetkiklerinde trombosit:10.00 k/mm3 lökosit:2,15 k/mm3 
hemoglobin:9,10 gr/dL, PT:13,7(8,8-14) sn, aPTT:26,8(22-34) INR:1,18(0,8-
1,2) fibrinojen:182,85 (180-350) d-dimer:78,82(<0,5) μg/ml olup periferik 
yaymada auer body içeren premiyelositler gözlenen hasta akut prom-
yelositik lösemi ön tanısıyla servisimize kabul edildi. Hasta uyumsuzluğu 
nedeniyle kemik iliği aspirasyonu(asp) ve biyopsisi(bx) yapılamadı. Genel 
anestezi altında kemik iliği asp. ve bx yapılması yapıldı. Hastadan flow 
sitometri ve genetik testler gönderildi. ATRA 2x40 mg(45 mg/m2) baş-
landı. Flow sitometri AML M2 geç dönem erken dönem M3? İle uyumlu 
raporlandı. PML/RARA t(15;17) 0,3804 pozitif olarak sonuçlandı. Orta-iyi 
risk grupta olan hastaya, klinik uyumsuzluğu nedeniyle ARA-C 20 mg sc 10 
gün süreyle başlandı. ATRA tedavisinin 60 güne tamamlanması planlandı. 
Tedavinin 24.gününde genel durumu düzelen hastanın trombosit sayısı 
125 bin, lökosit sayısı:6370 ve hb:8,3 gr/dL olması üzerine taburcu edildi. 
Taburcu sırasında gönderilen kontrol pml/rara t(15,17) negatif olduğu 
izlendi. Poliklinik takibinde olan hastanın tedavisi 3 aya tamamlanarak 
idame tedaviye geçildi. İdame tedavide 90 günde bir kez 15 gün süreyle 
ATRA 3+2 tablet başlandı. İdame sırasında gönderilen kontrol PML/RARA 
t(15;17) gen füzyonunun negatif olduğu izlendi. Hastamız idame tedavisi-
nin 15. Ayında olup poliklinik takiplerine devam etmektedir.

Sonuç: Akut promyelositik lösemi moleküler olarak hedefe yönelik teda-
vinin kullanıldığı ilk malignitedir. Yaygın damar içi pıhtılaşma nedeniyle 
kanama diyatezi APL için karakteristiktir ve klinik olarak en sık görülen 
durumlardan biridir. İndüksiyon tedavisinde kanama diyatezinin mortalitesi 
yüksektir. APL tanısından şüphelenildiğinde genetik olarak tanı doğrulama-
sı yapılmadan ATRA tedavisine başlanmalıdır. Akut promyelositik lösemide 
kemoterapi ile birlikte ATRA tedavisinin verilmesi sağkalımı anlamlı ölçüde 
artırarak %79-88 oranında tam remisyon ve %64-76 uzun süreli olaysız sağ-
kalım sağlamaktadır. Düşük doz sc ARA-C+ATRA kombinasyonu da orta risk 
APL indüksiyon kemoterapisinde remisyon elde etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lösemi;akut promyelositiklösemi;tedavi;sitozin arabinozid.

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-179 Referans Numarası: 179

NON SEKRETUAR MYELOM: OLGU SUNUMU
Ömer Önder Savaş1, Duygu Gökalp2, Barış Eser3

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü 
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği 
3Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü

Giriş: Myelom vakalarının yaklaşık %95-97 si sekretuar karakterde olup 
serum veya idrar elektroforez çalışmalarında M protein saptanır. Non sek-
retuar myelom (NSM) vakalarında serum ve idrar immunfiksasyon elektro-
forezinde M bandı saptanamaz ve tüm myelom vakalarının yaklaşık %1-5 
ini oluşturur. Dolayısıyla NSM vakaları çok düşük görülme sıklığına sahip 
olup, klasik myelom bulguları ile karşımıza çıkamayabilmekte ve tanıda 
gecikmelere sebep olabilmektedir. 

Olgu: 74 yaşında kadın hasta senkop sebebiyle acil servise başvurdu. 
Böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk saptanması üzerine nefroloji servi-
sine yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek 
hasarı öyküsü mevcuttu. Lab. parametrelerinde üre:125 kr:4,9 t.protein:6,1 
alb:3,3 düz. kalsiyum: 13,4 P:4,7 ürik asit:12,3 sedim:60, D vitamini düşük 
saptandı. Hb:10,9, anemi parametreleri normaldi. Hiperkalsemi etyolo-
jisine yönelik yapılan mamografide, meme USG, batın ve toraks BT de 
malignite lehine bulgu saptanmadı. Serum/idrar protein elektroforezinde 
ve serum/idrar immünfiksasyonu elektroforezinde monoklonal gamopati 
saptanmadı. Serum IgA, Ig G düzeyi normal aralıkta, serum Ig M düzeyi 
ise düşük saptandı. Serum serbest kappa,serbest lambda düzeylerinin 
herikisi de yüksekti, fakat hafif zincir oranı normal aralıktaydı. Kemik iliği 
biyopsisinde CD138 ve lambda pozitif, kappa negatif atipik plazmositlerde 
artış saptandı (%10 civarı). Direk grafide litik lezyon saptanmadı ancak 
hiperkalsemisi olan hastaya bu açıdan ileri radyolojik değerlendirme 
planlandı. Takipte hasta hemodiyaliz programına alındı.Uç organ hasarı 
mevcut olan hasta NSM olarak kabul edilip hematoloji servisine devir alın-
dı. Bortezomib bazlı kemoterapi başlandı. Hastanın takipte genel durumu 
düzeldi, serum kalsiyum değerleri normal aralıkta seyretti. Hastanın takibi 
ayaktan devam etmektedir.

Tartışma-Sonuç: NSM vakaları çok düşük görülme sıklığına sahip olup, 
klasik myelom bulguları ile karşımıza çıkamayabilmektedir. Kappa NSM 
lar lambda tipine göre 4 kat daha sık görülebilmektedir. Lambda+ olan 
vakamız bu açıdan çok daha düşük olan yüzdeye girmektedir. Klinik ola-
rak NSM da göreceli olarak daha düşük sedimentasyon, göreceli olarak 
daha yüksek hemoglobin, daha az agresif osteoliz, daha düşük hiperkal-
semi ve renal myelom riski mevcuttur. Bizim vakamız, sedimantasyon ve 
hemoglobin değeri ve osteoliz açısından değerlendirildiğinde literatürle 
uyumludur. Ancak böbrek fonksiyon bozukluğu açısından uyumlu değil 
gibi görünmekle beraber hastanın diyabet ve hipertansiyon göz önüne 
alındığında böbrek fonksiyon bozukluğunun bu komorbititelerin uzun 
dönem komplikasyonları ile ilişkili olabileceği de göz önünde bulundu-
rulmalıdır. NSM çok nadir görülmesi nedeniyle tanıda gecikmelere sebep 
olabilmektedir. Bu nedenle açıklanamayan hiperkalsemi, anemi ve böbrek 
fonksiyon bozukluğunda mutlaka ayrıntılı hafif zincir düzeyi inceleme ve 
kemik iliği biyopsisi yapılarak ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: non sekretuvar myelom, hiperkalsemi, anemi

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-180 Referans Numarası: 199

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MASTOSİTOZ
Sibel Kaplan, Barış Kuşkonmaz, Özge Soyer, Selin Aytaç, Şule Cangül, Mualla Çetin, 
Fatma Gümrük

Hacettepe Üniveristesi, Çocuk Hematolojisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocuk hematoloji, çocuk alerji ve dermatoloji bölümlerine baş-
vuran mastositoz olgularının türlerini ve sistemik mastositoz sıklığını 
araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında başvu-
ran 24 mastositoz hastasının dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Başvuran 24 kutanöz mastositoz hastasının 14’ü ürtikerya 
pigmentoza, 9’u mastositom ve 1’i diffüz kutanöz mastositozdu.Erkek kız 
oranı 2/1 idi. Yakınmaların ortalama görülme yaşı 7,2 ay (0-48 ay) idi. En 
sık görülen şikayet olan kaşıntı tüm vakalarda mevcuttu. Tüm hastalarda 
döküntü vardı; makül(16), plak (6), papül(4), bül(3).Darier bulgusu tüm 
hastalarda pozitifti. Hastaların hiçbirinde anafilaksi öyküsü yoktu ancak 
2 hastada anjioödem gelişmişti. 8 hastanın tanısı deri biyopsisi ile doğ-
rulandı; diğer hastalar tipik öyküleri ve klinik bulguları ile tanı aldı. Hiçbir 
hastada hepatomegali, splenomegali veya sitopeni saptanmadı ancak 
triptaz düzeyi >20 ug/l olan bir vakaya ve kemik ağrısı olan bir vakaya sis-
temik mastositoz şüphesiyle kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapıldı ve 
normal olarak saptandı. Tedavide yakınmalara yönelik H2 antihistaminik 
ve lokal steroid içeren kremler reçete edildi. 

Sonuç: Mastositoz çocukluk çağında nadir görülen bir hastalık olmasına 
karşın döküntü nedeniyle başvuran hastalarda akla gelmelidir. Sistemik 
tutulumu nadir olmasına karşın sitopeni, hepatosplenomegali olan 
ve triptaz>20 ug/l olan vakalarda kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağında mastositoz, sistemik mastositoz
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-181 Referans Numarası: 202

SAÇLI DERİNİN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMASI
Perihan Yağci1, Ebru Karagün2, Kürşad Öneç1, Birgül Öneç3

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü

Giriş: Bu olgu sunumumuzda 2 aylık süre içinde hızla büyüme gösteren 
saçlı derideki lezyon şikayeti ile başvurup saçlı derinin diffüz büyük b 
hücreli lenfoması tanısı alan vakamızı anlatacağız.

Vaka: 59 yaşında bilinen tanılı ekhastalığı olmayan hasta aralık 2017 tari-
hinde yaklaşık 2 aydır olan temporal bölgede bulunan 4x5 cm çapındaki-
lezyon için hastanemiz dermatoloji bölümüne başvurmuş. Dış merkezde 
plastikcerrahi tarafından eksize edilen lezyonun patoloji sonucu fibrom 
olarak yorumlanmış. Hastanın takiplerde 2 ay içerisinde öncekine ben-
zer şekilde saçlı deride cilt altında dağınık yerleşimli enbüyüğü 8x2 cm 
boyutlu lezyonları meydana gelmesi sebebiyle hastanemiz dermatoloji 
bölümüne başvurmuş. Dermatolojik muayenesinde; sol temporal bölgede 
8x2 cm boyutlarında, frontal bölgede 4x3 cm, 7x6 cm boyutlarında iki 
adet palpasyonla infiltre- sert-deriye fiksasyon gösteren nodüler lezyon-
lar mevcuttu. Temporal bölge ve frontal bölgedeki lezyonlardan 5mm 
punch aletiyle alınan biyopsinin sonucu: immun-histokimyasal boyama-
larla Hodgkin dışı büyük b hücreli lenfoma olarak sonuçlanması nedeniyle 
hasta hematoloji bölümüne yönlendirilmiş. Hastanın başvurusu sırasında 
B semptomu yoktu. Fizikmuayenede Servikal, axiller, inguinal lenfade-
nopati ve hepatosplenomegali saptanmadı. Hastanın rutin kan tetkikleri 
normaldi, immunsupresyona neden olacak hastalığı yoktu. Hastaya PET-
CT çekildi. PET-CT sonucunda sadece saçlıderi tutulumu izlenen hastaya 
primer scalp lenfoması tanısı ile 6 kür R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, 
adriamisinvemetilprednizolzon) kemoterapisi planlandı. Hastanın 4.kür 
sonrası çekilen kontrol PET CT de lezyonların tamamen ortadan kalktığı 
izlendi.

Tartışma: Primer kutanöz lenfomalar nadirdir ve herhangi bir sistemik 
lenfoma belirtisi olmaksızın dermal veya epidermal bölgeyle sınırlı olan 
bir alt tip olarak tanımlanır. Primer scalp lenfomaları klinik olarak saçlı deri-
de giderek artan ağrılı veya ağrısız kitle şikayeti ile başvurur. Literatürde 
scalp lenfoması olarak dokuz vaka bildirilmiştir. Biz burada nadir görülen 
saçlı derinin primer diffüz büyük b hücreli lenfomasını ve 4 kür R-CHOP 
kemoterapiden sonra hızla ortadan kaybolan bir vakayı anlattık.
Anahtar Kelimeler: Primer Scalp Lenfoması, Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma

Şekil 1. Saçlı deride lezyon kranial bt görüntüsü

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-182 Referans Numarası: 455

HEMOKROMATOZİS AKLA GELMELİ
Merve Önoğul1, İrfan Yavaşoğlu2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Vücutta aşırı miktarda demir birikimi özellikle karaciğer, pankre-
as ve diğer endokrin organlar ve kalp başta olmak üzere çeşitli organ 
ve sistemlerde hasara yol açar. Hemokromatozis terimi, bütün demir 
birikim hastalıklarını kapsamaktadır. Herediter hemokromatozisten(HH) 
sorumlu olduğu tespit edilen HFE’nin 2 majör mutasyonu olan C282Y ve 
H63D’nin 6.kromozomda tespiti, HH’nin majör formlarının belirlenmesin-
de önemlidir.

Olgu: Yirmi üç yaşında tıp fakültesi öğrencisi olan kadın hasta, rutin 
laboratuar tetkiklerinde Hb:14.6 gr/dL demir:163 mg/dL ferritin:17.41 ng/
mL demir bağlama kapasitesi:121 mg/dL, %saturasyon:57 glikoz:77 mg/
dl AST:12 U/L ALT:7 U/L olması üzerine değerlendirildi. Ailede yoğun DM 
öyküsü vardı. Zaman zaman taşikardi yakınması vardı. Eklem yakınması, 
hormonal bozukluk tarfilemiyordu. Abdominal USG normaldi. EKG’si sinüs 
ritminde olup bir adet ventriküler ekstra vuru(VEV) vardı. Bunun üzerine 
EKO, Holter EKG ve kardiyak MR planlandı. EKO’sunda herhangi bir patoloji 
saptanmadı. Holter EKG sonucunda hastanın temel ritmi sinüs olup seyrek 
atrial ekstra vuru ve VEV bulundu. Kardiyak MR sonucunda kalpte demir 
birikimi saptanmadı. B bloker başlandı. En son laboratuar tetkiklerinde 
Hb:14.5 gr/dL demir:148 Mg/dL ferritin:26.04 ng/ml değerinde olan olgu-
ya flebotomi planlandı. Bu dönemde H63D heterozigot mutasyonu tespit 
edildi; kız kardeş ve annesinde de aynı mutasyon tespit edildi.

Tartışma: Tıp fakültesi eğitimine devam eden olgunun takipleri devam 
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemokromatozis, demir

  Erişkin Akut Lösemiler

P-183 Referans Numarası: 449

HİPERLÖKOSİTOZ VE LÖKOSTAZİS KLİNİĞİ İLE  
BAŞVURAN NADİR BİR AKUT LÖSEMİ OLGUSU
Hilal Tan Köker, Osman Yokuş, Şermin Altındal, Ceyda Aslan, Mehmet Hilmi Doğu,  
Alper Koç, Rafet Eren, Abdulkadir Karışmaz

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Hiperlökositoz genellikle lökosit sayısının >100.000 /mm3 olması 
olarak tanımlanır ve yeni tanı alan lösemilerde görülebilir. Akut lösemide 
lökostazis insidansi %14 olup, mortalite %20’lere kadar çıkmaktadır. Bu 
hasta gruplarında lökositlerin aferez tekniği ile mekanik olarak uzaklaştı-
rılması bir tedavi yöntemidir.

Bu olgu sunumunda lökosit sayısı 620.000 /mm3 olan ve periferik yaymada 
silme blastların gözlendiği, daha sonra akış sitometri ile common B akut 
lenfoblastik lösemi (B-ALL) tanısı alan olgumuzun klinik ve laboratuvar 
özelliklerini sunup, uyguladığımız tedavi yaklaşımına değineceğiz. 

Olgu sunusu: 28 yaşında erkek hasta, acil polikliniğimize halsizlik, karın 
ağrısı ve bulanık görme yakınmaları ile başvurdu. Kan sayımında hiper-
lökositoz saptanan hastada, lökostazis bulguları mevcuttu. Laboratuvar 
tetkiklerinde; lökosit:620.130 /mm3, nötrofil:6.390 /mm3, lenfosit:516.980 
/mm3, monosit:96.460 /mm3, hb:5.2 g/dl, hct:%20.8, trombosit:52.000 /
mm3, kreatinin:0.87 mg/dl, ürik asit:10 mg/dl, LDH:567 U/L, ALP:274 U/L, 
kalsiyum:10,7 mg/dl, T. bil:2,25 mg/dl, D. bil:1,01 mg/dl saptandı. Göz dibi 
muayenesinde, papil ödemi ve intraretinal hemoraji tespit edildi. Yapılan 
perferik yaymada silme atipik blastik hücrelerin görülmesi üzerine perife-
rik kandan yapılan akış sitometri analizi ile ‘common B-ALL’tanısı konuldu.

Hastanın başvuruda lökostazis bulgularının olması nedeniyle metilpredni-
zolon 40 mg/gün iv, allopurinol 300 mg 2x1 p.o, parenteral sıvı ve tümör 
lizis proflaksisi amacıyla rasburikaz ile lökoferez tedavisine başlandı. 
Ardışık 2 gün toplamda 2 seans lökoferez işlemi yapıldı. Tedavinin 3. gün 
hiperCVAD 1A kemoterapi protokolü başlandı. Tedavinin 7. gününde 
lökosit sayısı 8.750 /mm3’e indi. Genel durum stabilleşti. 3 kez metotrek-
sat, deksametazon, sitarabinden oluşan intratekal kemoterapi uygulandı. 
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Göz dibi değerlendirmesinde papil ödemi ve kanama bulguları geriledi. 
HiperCVAD 1A tedavisi sonrası kontrol kemik iliği biyopsi ve aspirasyon 
sonuçlarının remisyon ile uyumlu olduğu görüldü.

Tartışma: Hiperlökositozda, periferik kanda artan blast sayısı, lökosit 
agregasyonuna, bu da artmış kan viskozitesine yol açar ve bu da küçük 
kan damarlarında staz ile sonuçlanır. Nihai olarak nörolojik, pulmoner, 
gastrointestinal komplikasyonlar, koagülopati ve tümör lizis sendromuna 
bağlı morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Lökoferez, hiperlökosi-
tozda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hiperlökositoz ile gelen hastalarda 
lökoferez endikasyonları, lökostazis bulgularının olması ve profilaksi-
dir. Profilaktik grupta lökoferez endikasyonları, lökosit sayımına göre 
değerlendirilir.

Sonuç: Olgumuzda olduğu gibi lösemik hastalarda lökosit veya blast 
sayısının 620.000 /mm3 olması çok nadir görülen bir durumdur. Hemen 
başlanan destek tedavisiyle birlikte başlanan 2 seans lökoferez tedavisi ve 
kemoterapiye iyi yanıt vermiştir. Altıncı günde lökosit sayısı 8.000 /mm3’ye 
gerilemiş ve mevcut lökostaz bulguları tamamen kaybolmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, hiperlökositoz, lökostazis, lökoferez

  Erişkin Akut Lösemiler

P-184 Referans Numarası: 38

PHİLADELPHİA KROMOZOMU POZİTİF AKUT MYELOİD 
LÖSEMİLİ OLGU
Rafiye Çiftçiler, Elifcan Aladağ, Müfide Okay, Hakan Göker, Haluk Demiroğlu,  
Yahya Büyükaşık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Philadelphia kromozom pozitif (Ph+) akut miyeloid lösemi (AML), 
konvansiyonel kemoterapiye dirençli ve kötü prognoza sahip nadir bir 
hastalıktır. Biz bu yazıda Ph+ aynı zamanda MLL gen mutasyonu olan bir 
vakayı prezente ettik.

Olgu: Prezente edeceğimiz olgu 34 yaşında erkek hastadır. Hastaya 
2017 yılı temmuz ayında AML tanısı konuldu. Hastaya idarubisin+sitozin 
arabinosid (ARA-C) tedavisi başlandı. Hastanın yapılan sitogenetik ana-
lizinde Ph+ ve MLL gen mutasyonu saptandı. Ph+ olması nedeni ile 
imatinib tedavsine eklendi. Remisyona giren hastaya yüksek doz ARA-C 
kemoterapisi verildi. Hasta Ph+ olması nedeni kötü prognozlu kabul 
edildi ve HLA doku grubu taraması başlatıldı. Takibinde hastaya HLA tam 
uyumlu erkek kardeşinden allojenik kemik iliği transplantasyonu (AKİT) 
planlandı. Hasta 134.000 lökosit değeri kliniğimize başvurdu. Periferik 
yaymasında blast infiltrasyonu olması nedeni ile relaps kabul edildi. 
Hastaya EMA (etoposit, mitoksantron, sitosin arabinosid) kemoterapisi 
verildi. Ardından AKİT yapıldı. Hasta +2. Ayında tekrar relaps ile başvurdu. 
Hastaya mitoksantron+ARA-C kemoterapisi verildi. Ph+ olması nedeni ile 
dasatinib 140 mg tedavisi ile devam edildi. Vakada, Ph+ ve MLL iki farklı 
klonun olması nedeni ile tedaviye direncin en önemli sebeplerinden birisi 
olarak düşünüldü.

Tartışma ve Sonuç: Ph+ AML olan hastalar tüm AML vakalarının %0.5-
3.0’ını oluşturur. Ph + AML tartışmalı bir konudur. Bu hastalarda AML’nin 
başlangıcından önce veya AML için başarılı bir tedaviden sonra kronik 
myeloid lösemi (KML) olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ayırıcı tanıda blastik 
faz KML ve t(9;22) miks fenotip akut lösemi yer alır. Sitogenetik ve mole-
küler tetkikler ayırıcı tanının yapılmasında faydalıdır. Bizim sunduğumuz 
vakada olduğu gibi Ph+ AML, konvansiyonel kemoterapiye dirençli ve 
kötü prognoza sahip nadir bir hastalıktır.
Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, Philadelphia kromozom, imatinib

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-185 Referans Numarası: 497

HEPATOSPLENİK Α/Β T HÜCRELİ LENFOMA:  
NADİR BİR OLGU
Derya Özyörük, Zeliha Güzelküçük, Arzu Yazal Erdem, Ayse Selcen Oğuz Erdoğan,  
Şadan Hacısalihoğlu, Özlem Bilir, Namık Özbek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Cocuk Hematoloji Onkoloji Suam

Giriş: Hepatosplenik T hücreli lenfomada çocukluk çağında çok nadir 
görülen ve çok agresif seyreden bir lenfomadır. Neoplastik hücreler orta 
çaplı monomorfik, karaciğerde sinüzoidleri, dalakta kırmızı pulpanın sinus 
ve kordların, kemik iliğinde sinuslar infiltre eden hücrelerdir. Mortalitesi 
yüksek olup indüksiyon tedavisi sonrasında allojenik kemik iliği transplan-
tasyonu önerilmektedir. Burada Hepatosplenik α/β T hücreli lenfomalı 
nadir bir adolesan kız hasta sunulmaktadır.

Olgu: 16 yaşında kız hasta 3 aydır devam eden halsizlik, solukluk, bayılma, 
ateş ve kemik ağrıları yakınması ile başvurduğu dış merkezde periportal 
lenf nodu biyopsisinde nekroz ve atipik lenfoid hücre proliferasyonu sap-
tanan hasta bölümümüze başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik 
yoktu. Fizik muayenede soluk ve halsiz görünümlü olan hastanın batın 
distansiyonu vardı. Karaciğer ve dalak kot altından 4-5 cm ele geliyordu. 
Hastanın BK: 3500/mm3, Hb: 10.4 gr/dl, platelet:162000/mm3, AST: 169, 
ALT: 158, LDH: 515 ü/dl, ferritin: 1073ü/dl, tümör markerları negatif olan 
hastanın kemik iliği biyopsisinde atipik morfolojide T hücre grupları 
primer hastalığın tutulumu ile ilşkilendirildi. Viral tetkiklerden EBV ve 
CMV PCR negatifti. Asit mayisinden yapılan sitolojik incelemede nukleer 
kontur düzensizliği gösteren, iri nukleuslu, monoton karakterde çok 
sayıda öncelikle atipik morfolojide olduğu düşünülen hücre ve mezotel 
hücreler görüldü. Flow sitometrik incelemede CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, 
CD45, TCR α/β pozitifti. BOS sitolojisi normaldi. 18 FDG PET CT: Batında 
konglemere 4x5 cm konglemere lenfadenopati, dalak, karaciğer, kemik 
ve kemik iliğinde diffüz metabolik aktivite artışı vardı. Patoloji preperatları 
yeniden incelendiğinde sitotoksik T hücreli ve yaygın nekrozla karekterize 
atipik lenfoid proliferasyon olarak raporlandı. İmmünohistokimyasal ola-
rak atipik hücrelerde EBV negatif ve CD 56 negatif, TIA1, granzim, perforin 
pozitif saptandı. Toraks Tomografisinde Sağ akciğerde üst lob posteriorda 
major fissüre yaslı parankimal konsolidasyon ve sol akciğer alt lobda 
arka kostofrenik düzeyde plevral çekinti vardı. Abdomen CT de karaciğer 
boyutlarında artma ve tüm loblarda en büyüğü 9 mm çapında multipl 
milimetrik hipodens lezyonlar vardı. Dalak boyutları artmış supralateral 
kesimde 10 cm çapa ulaşan multiple hipodens alanlar vardı Portal hilusta 
ve periçölyak alanda sınırları birbirinden net ayırd edilemeyen 35x25mm 
lenfadenopatiler vardı. Pelviste 6 cm ye ulaşan sıvı vardı. Hasta Evre 4 
Hepatosplenik α/β T hücreli lenfoma tanısı aldı. BFM T NHL kemoterapi 
protokolü başlanan hastada sekonder HLH tablosu gelişti. Etoposid içeren 
CHOP tedavisi verildi. Allojenik kemik iliği naklı planlanan hastanın uygun 
vericisi bulundu. Ancak hasta kemoterapi tedavisi altında progresif hasta-
lık, HLH, DİC, multorgan yetmezliği tablosu ile kaybedildi.

Sonuç: Hepatosplenik α/β T hücreli lenfoma nadir ve agresif seyirli bir 
periferik T hücreli lenfomadır.
Anahtar Kelimeler: lenfoma, hepatosplenik lenfoma

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-186 Referans Numarası: 465

İNHİBİTÖR MÜ?
Memiş Hilmi Atay, Engin Kelkitli, Özgür Meletli, Mehmet Turgut

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Samsun Türkiye

Hemofili hastalarında tedavide uygulanan FVIII proteinine karşı “allo-
antikor” gelişebilir. Bu antikorların tedavide kullanılan faktör proteininin 
işlevini engellemesi söz konusu olduğunda “inhibitör” olarak tanımlanır. 
İnhibitör gelişimi hemofili A hastalarındaki en sık rastlanan ve en ciddi 
tedavi komplikasyonudur. Vakamızda ilk başta negatif olan inhibitör 
düzeyinin klinik ile birlikte değerlendirildiğinde pozitif olabileceğini vur-
gulamak için paylaştık

55 yaşında FVIII eksikliği nedeniyle takip edilen hasta karın ağrısı nedeniy-
le acil servise başvurdu. Sorgulamada evdeki masaya çarptığını sonrasında 
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karın ağrısı başladığını söyledi Hasta proflaksi almıyordu. Karın bölgesinde 
hassasiyet ve sertlik tespit edildi. Çekilen acil tomografide batın sağ alt 
kadranı dolduran 130x100 mm’lik hematomla uyumlu koleksiyon tespit 
edildi. Sağ böbrekler bası nedeniyle üreterler dilate idi. Önce FVIII yükle-
mesi yapıldı Hastaya 50 ü/ kg FVIII replasmanı 2x1 başlandı. Replamanın 
üçüncü gününde hastada hipotansiyon gelişti. Genel durumu bozuldu. 
Kreatin değerleri yükseldi. Hastada ayrıca mikroskobik hematüri gelişti.
BAşlangıçta 13,5 g/dl olan Hb:7,5 olarak geldi. 2 ünite Replasman yapıldı. 
Hidrasyon verildi. Genel durumu düzeldi. Faktör 60 ü/kg verilmeye baş-
landı. FVIII verildikten sonra 1. saatte faktör düzeyi.:1,5 ünite olarak geldi. 
Karışım koagülasyon testinde PT:11,6 sn PTT :44,5 sn, ikinci inkübasyon 
saatinde :PT: 13,5 sn PTT:60,4 sn uzamış olarak geldi. Bethesda yöntemiyle 
bakılan İnhibitör düzeyi : <0,6 BU/ml olarak geldi. Bakılan lupus antikoa-
gülanları normal aralıkta geldi.Hastada inhibitör negatif gelmesine rağ-
men tekrar kanama gelişmesi ve karışım testinde uzama olması sebebiyle 
faktör 8 replasmanı kesildi. Bypass edici ajan olan faktör VIIa 90 µg/kg 4 
saat arayla 2 doz 3 gün süreyle verildi. Hematürisi düzeldi. Hemoglobin 
stabil seyretti. Diş merkezde Nijmegen-Bethesda testi (modifiye Bethesda) 
ile yapılan çalışmada inhibitör düzeyi:64 olarak geldi. Hastaya sağlık 
bakanlığında endikasyon dışı ile faktör VIIa 90 µg /kg haftada üç gün baş-
landı. Kontrol tomografide kanamanın rezorbe olduğu görüldü. 

İnhibitör şüphesi varlığında inhibitör tarama testi (karışım testi) yapılır. 
Tarama testi pozitif olanlarda kesin tanı ve inhibitörün titresi modifi-
ye Bethesda testi ile saptanır. Söz konusu test bu konuda deneyimli 
merkezler tarafından yapılmalıdır Son yıllarda “Nijmegen-Bethesda testi 
(modifiye Bethesda)” yöntemi kullanılarak Bethesda testinde rastlanan 
hatalı negatif sonuçlar önlenebilmektedir. Uzun süreli profilaksi alan 
hastalarda yılda 1 kez yapılacak kontrol yeterlidir. İnhibitörlü hastaların 
tedavi maliyetinin 3-5 kat arttığı bilinmektedir. Yüksek inhibitörlü hasta-
larda ülkemizde kullanılan bypass edici ajanlar rekombinant FVIIa ve aPCC 
kompleksidir. İnhibitör gelişimi hemofili hastalarında önemli bir sorundur. 
Tedaviye cevap olmadığında inhibitör düzeyi deneyimli merkezlerde 
çalıştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemofili, FVIII replasmanı, İnhibitör

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-187 Referans Numarası: 442

NAKİL SONRASI KRONİK GVHD TEDAVİSİ İÇİN RUXOLİTİNİB 
ALAN ALL OLGUSUNDA GELİŞEN AKCİĞER TÜBERKÜLOZU
Salih Sertaç Durusoy1, Gülkan Özkan2, İdris İnce3, Handan Haydaroğlu Şahin1,  
Vahap Okan1, Mustafa Pehlivan1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
3Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Hematolojik kanser tanısı alan olgular tedavi sürecinde birçok kez 
bağışıklık baskılayıcı tedavilere maruz kalırlar. İmmunsupresyonları uzun 
süre devam eden bu hastalar bakteriyal, viral ve fungal enfeksiyonlar 
açısından yüksek risklidirler. Altta yatan hematolojik hastalık, sitotoksik 
kemoterapi ve yüksek doz kortikosteroid tedavisinden dolayı oluşan T 
hücre immün yetmezliği sonucunda fırsatçı enfeksiyonlar daha yüksek 
oranda görülmektedir. Bizde B-ALL tanılı hastada allo-nakil sonrası kronik 
GVHD’de Ruxolitinib tedavisi sırasında ortaya çıkan akciğer tüberküloz 
olgusunu sunmak istedik.

Olgu: Mart 2016 da B-ALL tanısı alan hasta, Hoelzer Faz I-II sonrası tam 
remisyon elde edildi. Kasım 2016 da Bu12,8Flu180ATG10 (Busulfan, 
Fludarabin, Anti-Timosit globulin) hazırlama rejimiyle; 34 yaşında HLA 
tam uyumlu erkek kardeş vericiden, 6,5*10/kg CD34+ PKH infüzyonu 
ile nakil yapıldı. Nakil sonrası immunsupresif tedavi olarak CSA ve MMF 
kullandı. Nakil sonrası 90 günde oral alım bozukluğu, bulantı, kusma ishal 
şikayetleri olan hasta, Akut grade 3 GİS ve CİLT GVHD ile immunsupresif 
tedavisi olarak CSA ve MMF tedavisine pulse steroid eklendi. Pulse steroid 
sonrası yanıt alındı. Hastanın takiplerinde cilt bulguları artması üzerine 
Mart 2017 de hastaya Ekstracorporal Fotoferez tedavisi başlandı. 6 ay 
süre ile tedavi edilen hasta yanıt alındı. Sonrasında polklinik takiplerinde 
hastanın solunum şikayetleri arttı. Nefes darlığı, öksürük, çabuk yorulma 
şikayetleri olması üzerine kardiyak, akciğer değerlendirmeleri ayrıntılı 
olarak yapıldı. Olası akciğer enfeksiyonu açısından paranteral geniş spekt-
rumlu antibiyotik ve antifungal tedaviden de yanıt alınamadı. Yapılan 
solunum fonksiyon testi (SFT)’de FVC: 3,80, FEV1/FVC: %65’e gerilediği 

görüldü. Ön planda Akciğer GVHD olarak düşünüldü. Günlük işlerinde 
kısıtlama olan Ecog :3-4 olan hastaya kr. Akciğer GVHD grade 3 tedavisi 
için Ruxolitinib 2*10 mg başlandı. Tedavinin 2. ayında solunum semptom-
larında düzelme gözlendi. Hastanın takiplerinde Ruxolitinib tedavisinin 
5. ayında solunum semptomları artması üzerine hasta servise yatırıldı. 
Hastanın yapılan tetkiklerinde balgamda ARB pozitif saptandı. Eş zamanlı 
çalışılan Latent Tüberkulöz PCR (Quantiferon) testi pozitif geldi. Hastaya 
tüberküloz tanısı ile dörtlü anti-tüberküloz (INH-PRZ-ETA-RIF) tedavisi 
başlandı. Tedavinin 1. haftasında genel durumu kötüleşen hasta, yoğun 
bakım ihtiyacı gelişti. Solunum yetmezliği gelişen hasta ex oldu.
Tartışma: Son dönemde yapılan çalışmalarda kemik iliği nakli sonrası Kr. GVHD’de 
Ruxolitinib tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Literatürde Ruxolitinib 
tedavisi ile tüberküloz riskinin arttığına dair çalışmalar vardır. Ruxolitinib başlanan 
hastalarda tüberküloz riski akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: B-ALL, ruxolitinib, akciğer tüberkülozu, KR. GVHD

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-188 Referans Numarası: 332

BEYİNDE MULTİFOKAL BACİLLİUS CEREUS APSESİ GELİŞEN 
AKUT LENFOBASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUK OLGU
Zeynep Gözal2, Mehtap Ertekin1, Melike Sezgin Evim1, Solmaz Çelebi3, Birol Baytan1, 
Adalet Meral Güneş1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Giriş: Bacillus cereus immunsüprese hastalarda çok ciddi enfeksiyonlara 
neden olabilir. İmmunsüprese hastalarda bacillus cereus pnömonisi, bak-
teriyemisi, selüliti ve nadiren de beyin apsesi görülebilir. Akut lenfolastik 
lösemi (ALL) tanısı ile izlenen ve indüksiyon tedavisi almakta iken ağır nöt-
ropenik dönemde Bacillus cereusa bağlı multifokal beyin apsesi gelişen 3 
yaş kız hasta sunulmuştur.

Olgu: Pre B ALL tanısı ile izlenmekte olup 8.gün ve 15.gün kemoterapi 
yanıtı kötü olması nedeni ile yüksek risk grubuna alınan ve indüksiyon 
tedavisinin 34. gününde ağır nötropenik sepsis gelişen hastaya sefepim 
başlandı. Tedavinin ilk gününde direkt hiperbilirubinemisi ve ateşlerinin 
2.gününde septik şok tablosu gelişen hastaya inotrop desteği başlandı, 
tedavisi meropenem, amikasin, vankomisin olarak düzenlendi. Aynı gün 
1-2 dk süren generalize nöbet geçiren hastanın çekilen kranial tomog-
rafisinde; sol oksipitalde kranial apse ya da infarktı düşündüren lezyon 
saptandı ve kranial MR çekildi. Bulgular ‘bakteriyel ya da fungal kaynaklı 
meningoensefalit ve abse formasyonu ile tutulum yeri ve hemora-
jik komponentleri nedeniyle HSV’yi düşündürmüştür’olarak raporlandı. 
Tedavisine asiklovir ve vorikonazol eklendi. Hastanın lomber ponksiyo-
nunda patoloji saptanmadı. Kan kültüründe bacillus cereus üreme sinyali 
saptandı. Hasta status durumu nedeniyle 2 gün yoğun bakım ünitesinde 
izlendi ve sağda hemiparezisi gelişti. İzlemde kas gücü 1/5 ten 4/5e spon-
tan yükseldi. İnotrop tedavisi 3 gün sonrasında kesildi. 1 hafta sonra kont-
rol kranial MR’ında sol oksipital lezyona ek olarak sol parietal,arka frontal-
de ve sağ oksipitalde yeni lezyonlar izlendi, bu lezyonlar meningoensefalit 
zemininde abse olarak değerlendirildi. Ateşlerinin 1.gününde gönderilen 
kan kültüründe bacillus cereus üremesi saptanan hastanın diğer kan ve 
idrar kültürlerinde yeni üreme saptanmadı. Tedavinin 14.gününde apse 
drenajı yapıldı. Mikrobiyolojiye ve patolojiye gönderilen abse materyal-
lerinde mikroorganizma üretilemedi, iltihabi granülasyon dokusu olarak 
sonuçlandı. Hasta klinik,radyolojik ve laboratuvar olarak değerlendirildi-
ğinde; intrakranial lezyonları eş zamanlı periferik kan kültüründe üretilen 
bacillus cereusa bağlı apse olarak değerlendirildi. Hastanın genel durumu 
ve nötropenisi düzeldi. Hastanın antibiyotik tedavisi ile giderek klinik ve 
laboratuvar bulguları düzeldi.

Sonuç ve Tartışma: Bacillus cereus beyin apsesi tedavi edilmediği yüksek 
mortalite (%42) ve ciddi morbidite ile ilişkilidir. Bu nedenle bacillus cere-
us bakteriyemisi saptanan immunsuprese kanser hastalarında,özellikle 
de indüksiyon kemoterapisi olan nötropenik lösemi hastalarında erken 
dönemde santral sinir sistemi görüntülemesi yapılmalıdır
Anahtar Kelimeler: Bacillius Cereus, Beyin Apsesi, ALL, Çocuk
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Şekil 1. Kranial MR görüntüleri 

Şekil 2. Kranial MR görüntüleri 

  Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi

P-189 Referans Numarası: 331

OSLER WEBER RENDU SENROMUNA EŞLİK EDEN  
KARDİYAK TAMPONAT VAKASI
Ali Örs1, Yahya Erdem İnce1, Mahmut Bakır Koyuncu2, Aydan Akdeniz2, Anıl Tombak2, 
Eyüp Naci Tiftik2

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

Giriş-Amaç: Herediter hemorajik telanjiyektazi (HHT; ayrıca Osler-Weber-
Rendu sendromu olarak da adlandırılır), çeşitli klinik bulgularla karakterize 
otozomal dominant geçişli vasküler bir bozukluktur. En sık görülen bulgu-
lar arasında karakteristik mukokutanöz telanjiyektazi ile birlikte epistaksis, 
gastrointestinal kanama ve demir eksikliği anemisi yer alır. Daha önce 
HHT’yle birlikte kardiyak tamponat vakası bildirilmemiştir. 

Olgu: 63 yaşında erkek hasta HHT nedeni ile merkezimizde takipli olup 
10 yıldır seri ekokardiyografik incelemede bası yapmayan perikardiyal 
efüzyonu mevcuttu. Nefes darlığı, ayaklarda şişlik şikayeti ile hematoloji 
polikliniğimize başvurdu. Kardiyolojiye konsülte edildi kardiyoloji tara-
fından yapılan ekokardiyografide sol ventrikül posterior duvar komşulu-
ğunda 4,7 cm, lateral duvar komşuluğunda 5,1 cm, apeks komşuluğunda 
3,0 cm, sol atriyum komşuluğunda 1,7 cm, sağ ventrikül komşuluğunda 
2,6 cm, sağ atriyum komşuluğunda 3,0 cm mayi mevcuttu (Şekil 1 ve 2). 
Hasta, kardiyak tamponat kliniği ile hastaneye yatırıldı ve perikardiosentez 
yapıldı. İlk etapta 900cc seröz görünümlü geleni olan hastanın perikardi-
yal kateterinden geleni olmaya devam etti. Hastaya kardiyoloji önerisiyle 
ibuprofen tablet 3x800 mg ve kolşisin tablet başlandı. Efüzyonun kayna-
ğına yönelik olarak gelen mayiden biyokimyaya, sitoloji ve mikrobiyoloji 
tetkikleri gönderildi. Perikardiyal sıvıda LDH 97 U/L, total Protein 3,15 g/
dL, albumin 1,67 g/dL; eş zamanlı serum biyokimyada LDH 99 U/L (135-
225 U/L), total Protein 3,18 g/dL (6-8 g/dL), albumin 1,5 g/dL (3,4-4,8 g/dL) 
olduğu görüldü. Modifiye Light kriterlerine göre sıvı eksuda vasfında idi. 
Hastadan otoimmun hastalıklar açısından otoantikorlar gönderildi, hep-
sinin negatif olduğu görüldü. Malignite tarama açısından PSA gönderildi 
ve torakoabdominopelvik bilgisayarlı tomografi istendi. PSA normaldi, 
görüntülemelerde malignite lehine bulgu görülmedi. Perikard mayisinde 
üreme olmadı, ARB bakısı negatifti. TBC kültürü negatifti. Perikard sitolo-
jisinde malignite lehine bulgu saptanmadı. Hastanın takiplerinde şiddetli 
epistaksis sonrası aspirasyon ve asfiksi sonrası mekanik ventilatöre bağla-
nan hasta takip eden günlerde exitus oldu.

Sonuçlar: Hastadaki perikardiyal efüzyon yapılan tetkikler sonucunda idi-
opatik kabul edildi. Güncel çalışmalara göre perikardiyal efüzyonun en sık 
sebebi halen idiyopatik olarak bilinmekte olup, malignensi ve iyatrojenik 
nedenler diğer 2. ve 3. en sık nedenlerdir (Tablo). İdiopatik kabul edilen 
perikardiyal efüzyonun sebebi HHT olabilir mi ya da HHT de perikardiyal 
efüzyon görülme sıklığı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: HHT, perikardiyal efüzyon

Şekil 1. Mukokütanöz telenjiyektaziler

Şekil 2. Direk grafi görüntüsü
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Şekil 3. Bilgisayarlı tomografide görülen perikardiyal efüzyon (sarı oklar)

Tablo 1. Perikardiyal efüzyon nedenleri

Perikardiyal efüzyon nedenleri Sıklık (yüzde)

İdiyopatik 26
Malignensi 25
Üremi 3
İyatrojenik 21
Post-akut miyokardiyal enfarktüs 1
Enfeksiyon 7
Kollajen vasküler hastalıklar 3
Hipotiroidi 1
Diğer 13

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-190 Referans Numarası: 93

HODGKİN LENFOMA TANISINDA NADİR İLK 
PREZENTASYON BULGUSU: YOK OLAN SAFRA KANALI 
SENDROMU
Fehmi Hindilerden1, Itır Şirinoğlu Demiriz1, Sabahattin Kaymakoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji 
Kliniği 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı

Giriş: Yok olan safra kanalı sendromu (YSKS) intrahepatik safra yolları-
nın edinsel ilerleyici hasarı ve yok olmasına bağlı kolestazla karakteri-
ze bozukluklar grubudur. İnfeksiyonlar, iskemi, ilaç reaksiyonları, oto-
immün hastalıklar, allograft rejeksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Hodgkin 
Lenfoma (HL) seyrinde YSKS nadir bir durum olup mekanizması net olarak 
açıklanamamaktadır. 

Olgu sunumu: 20 yaşında herhangi bir hastalık öyküsü olmayan erkek 
hasta son 2 aydır mevcut olan sarılık, halsizlik ve kilo kaybı yakınmala-
rıyla hepatoloji kliniğine başvurmuş. Fizik muayenesinde ikter mevcut-
muş, hepatosplenomegali ve kronik karaciğer hastalığı periferik bulgusu 
saptanmamış. Sağ aksillada büyüğü 2x2 cm birkaç adet lenfadenopati 
saptanmış. Kan sayımında lokosit: 7800/mm3, Hb: 10.3 g/dL, trombo-
sit:109000/ mm3; biyokimyasal analizlerde üre: 27 mg/dl, kreatinin: 0,49, 
LDH: 479, total bilirubin:36, direkt bilirubin:25, AST:44, ALT:38, ALP:321, 
GGT:19 saptanmış. Batın MR/MRCP’de hepatomegali (223 mm) ve spleno-
megali (150 mm) saptanmış. Kolestaz bulgusu, portal sistemde trombüs 
ve lenfadenopati saptanmamış. Viral ve otoimmun hepatit belirteçleri 
negatif ve Wilson hastalığı ile uyumlu bulgu saptanmamış.. Karaciğer 
biyopsi belirgin intrakanaliküler kolestaz, safra tıkaçları, sinüsoidlerde 
hafif dilatasyon, portal alanlarda lenfositik infiltrasyon, safra kanalı hasarı 
ve bazı alanlarda safra kanal kaybı olarak rapor edilmiş. Mevcut bulgu-
larla YSKS düşünülerek metilprednizolon ve takrolimus oral başlanmış. 
Metilprednizolon ve takrolimus 6.haftasında ikteri gerilememiş, kilo kaybı 
devam etmiş ve sağ aksiller bölgedeki lenf düğümlerinde boyut artışı sap-
tanmış. Aksiller lenf düğümü biyopsisi ile Nodüler sklerozan tip HL tanısı 
konarak tarafımıza yönlendirildi. Olguda immunsupresif tedavi kesildi. 
Kemik iliği biyopsisinde HL tutulumu saptandı. PET BT görüntülemede 
sağ aksillada büyüğü 3x4 cm ve sağ infrakalviküler bölgede büyüğü 2x1 
cm multiple lenfadenopatilerde FDG tutulumu saptandı. Evre IVB HL 

olgusunda mevcut kolestatik tablo HL zemininde gelişen paraneoplas-
tik YSKS olarak yorumlandı. Mevcut ağır kolestaz nedeniyle induksiyon 
kemoterapisi olarak Gemsitabin-Sisplatin-Deksametazon (GDP) uygulan-
dı. 2 kurs GDP sonrası hasta subikterik idi; total bilirubin:2.8, direkt biliru-
bin: 2.1 saptandı. 4 kurs GDP sonrası ikter tamamen geriledi, total bilirubin 
normal saptandı. PET BT ile tam metabolik ve anatomik yanıt gösterildi. 6 
kurs GDP sonrası yapılan kemik iliği biyopsinde HL tutulumu saptanmadı. 
GDP sonrası 1.yılda tam yanıt devam etmektedir. 

Tartışma: HL ilintili YSKS patogenezinde lenfoma hücrelerinden salgı-
lanan toksik sitokinlerin tetiklediği paraneoplastik safra kanalı hasarının 
sorumlu olduğu düşünülmektedir. Direkt sitokin etkisi veya sitokinlerin 
diğer effektör hücreleri tetiklemesiyle safra kanalı tahribatı geliştiği öne 
sürülmüştür. HL seyrinde kolestazın ayırıcı tanısında HL zemininde gelişen 
YSKS unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin, kolestaz, Yok olan safra kanalı sendromu

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-191 Referans Numarası: 73

POLİSİTEMİA VERA TANILI OLGUDA NADİR KOMBİNE 
FAKTÖR EKSİKLİĞİ: VAKA SUNUMU
Mürüvvet Seda Aydin, Mehmet Sezgin Pepeler, Funda Ceran, Simten Dağdaş,  
Gülsüm Özet

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Hematoloji konsültasyon pratiğinin önemli bir kısmını doğurganlık 
döneminde trombofili araştırılması için yönlendirilen hastalar oluşturmak-
tadır. Burada, trombofili araştırılırken birkaç hematolojik problemi birlikte 
saptanan nadir ve ilginç bir vakayı sunmayı hedefledik.

Vaka: Otuz altı yaşında kadın hasta infertilitenin hematolojik nedenlerinin 
araştırılması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Hastanın geçmişte tromboz 
ya da hayati kanama öyküsü mevcut değildi. Kesiler sonrası kanaması 
geç duruyordu. Bilinen hastalığı ya da kullandığı ilaç yoktu. Protrombin 
zamanı 27,9 (11-15) saniye ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 62,9 
(24-36) saniye idi ve bu değerlerin karışım testi ile düzeldiği gözlendi. 
Lupus antikoagulanı negatifti. Hastanın gönderilen Faktör X aktivitesi 
%41 (50-150) ve fibrinojeni 142 (200-400) mg/dL geldi. Faktör V Leiden 
mutasyonu heterozigot idi. Hematokriti %50 olan hastanın klinik olarak 
ikincil polisitemi nedenleri dışlandı ve bakılan eritropoietin 1,99 (3,7-19,4) 
mU/mL saptandı. JAK2 V617F mutasyonu %60 pozitif olarak raporlandı. 
Hastanın kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi hiperselüler görünümde, 
eritroid ve megakaryositer serilerin hiperplazisi ile karakterize ve multiple 
lenfoid agregatlar içermekte olarak rapor edilmişti. Hastanın faktör eksik-
liklerinin hematokrit yüksekliği ile ilgili olabileceği düşünülerek, flebotomi 
sonrası kontrol faktör düzeyleri görüldü. Ancak faktör eksiklikleri devam 
etmekteydi. Hastaya kemik iliği biyopsisindeki lenfoid agregatlar sebebi 
ile lenfoproliferatif hastalık taraması planlandı. In vitro fertilizasyon plan-
lanan ve geçmişte over hiperstimülasyon sendromu öyküsü olan hastaya 
düşük molekül ağırlıklı heparin desteği ile işlem yapılması önerildi.

Sonuç: Sunduğumuz vakada tromboz açısından risk faktörü olarak mye-
loproliferatif hastalığı ve herediter trombofilisi ile kanama açısından risk 
faktörü olarak kombine faktör eksikliği ve lenfoproliferatif hastalık şüphesi 
mevcuttu. Hastaya aynı zamanda in vitro fertilizasyon ile edinsel tromboz 
riski eklenmekteydi. Bu hastaların yönetimi zor olabilmektedir. Hekimlerin 
hastalarında birkaç hastalığın bir arada olabileceğini her zaman akıllarına 
tutmaları çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Polisitemi vera, kalıtsal faktör eksikliği, herediter trombofili
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-192 Referans Numarası: 194

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA HASTASINDA 
OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN 
LENFOMATOİD PAPÜLOZİS
Osman Şahin, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Çiğdem Pala Öztürk, Senem Maral, 
Pınar Cömert, Gürsel Güneş

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Otolog hematopoietik kök hücre nakli (OKHN), relaps refrakter 
diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) için etkin bir tedavi yöntemidir. 
KHN’den sonra lenfoproliferatif hastalıkların gelişebileceği iyi bilinmek-
tedir. Transplant sonrası lenfoproliferatif hastalık (PTLD), allojenik hema-
topoietik kök hücre nakli (AKHN)‘den sonra görülenlere kıyasla OKHN 
sonrası daha az görülür. Bu yazıda OKHN sonrası tam remisyonda (TR) 
olan DBBHL hastasında, nüks kutanöz T hücre lenfoma (KTHL) gelişimini 
sunduk.

Olgu sunumu: 10 yıl önce KTHL gelişen ve tedavi sonrasında TR’da izle-
nen 64 yaşında erkek hasta, 2015 yılında servikal lenf nodu büyümesi 
ile kliniğimize başvurdu. Alınan lenf nodu biyopsisi DBBHL olarak geldi. 
Tanı sırasında evre 3SB hastalığı olan hasta 6 kür RCHOP ile tedavi edildi. 
Tedavi sonrası yapılan PET CT görüntülemede TR elde edildiği görüldü. 
Tedavi sonrası remisyonda izlenen hastada remisyonun 7. ayında gastrik 
ekstranodal DBBHL nüksü gelişti. Relaps sonrası 2 kür (?) RDHAP kurtarma 
kemoterapisi verildi ve ikinci TR sağlandıktan sonra myeloablatif hazırla-
ma rejimiyle OKHN uygulandı. Nakil sonrası erken PET CT taramasında TR 
yanıtın devam ettiği gözlendi. Ancak, nakilden 6 ay sonra, 10 yıl önceki 
lezyonlarına benzer cilt lezyonları ortaya çıktı. Cilt biyopsisi sonucu KTHL 
olarak raporlandı. Hastaya dermatoloji bölümü önerisi ile topikal teda-
viler verildi ve lezyonlarında gerileme tespit edildi. Hasta halen, DBBHL 
açısından TR altında hematoloji bölümünde, KTHL açısından ise topikal 
semptomatik tedaviler altında dermatoloji bölümünde takiplerine devam 
etmektedir.

Sonuç ve Tartışma: Postransplant kütanöz lenfomalar, çoğunlukla AKHN 
sonrası gözlenen nadir antiteler olmakla birlikte OKHN sonrası da birkaç 
KTHL vakası bildirilmiştir. KTHL, lenfomatoid papulozis (LyP) ve kutanöz 
anaplastik büyük hücreli lenfomayı (ABHL) içerir ve transplantasyon 
sonrası lenfomaların %30’unu oluşturur. LyP’yi ABHL’den ayırmak önem-
lidir çünkü daha düşük ekstrakutan tutulum riski taşır ve bu nedenle 
prognoz ve takip açısından farklılıklar gösterir. Hastamıza dermatoloji ve 
hematoloji bölümlerinin değerlendirmelerine göre LyP tanısı konuldu. Bu 
vaka, daha önce literatürde bildirilen vakalarda da öne sürüldüğü gibi, 
OKHN sonrasında da belirgin bir immünsupresyon olduğunu ve buna 
bağlı kutenöz lenfoma gelişebileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
LyP’in tedavisi konusunda fikir birliği yoktur. Mevcut tedavi yöntemlerinin 
hiçbiri, LyP’un doğal seyrini değiştirmez. Zorunlu olmadıkça, yüksek riskli 
yan etkileri olan tedavilerden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, yaşam boyu 
malign lenfoma gelişme riski nedeniyle, LyP hastaları uzun süreli takip 
gerektirir.. Bu olgu, bildiğimiz kadarıyla; OKHN sonrası remisyonda olan 
DBBHL bir hastada KTHL nüksünü gösteren ilk vaka sunumudur.
Anahtar Kelimeler: Lenfomatoid Papülozis, Otolog Kök Hücre Nakli, DBBHL

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-193 Referans Numarası: 362

OVER CA TANI SONRASI SEKONDER AML GELİŞEN, 
ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN, REMİSYONDA 
TAKİP EDİLEN OLGU SUNUMU
Şebnem İzmir Güner, Mustafa Teoman Yanmaz

Şişli Kolan International Hospital

56 yaşında kadın hasta 2012 tarihinde Over Ca şüphesiyle 
TAH+BSO+APPENDEKTOMİ+İLEUS REZEKSİYONU+OMENTEKTOMİ ame-
liyatı olmuştur. Hastaya Over Ca (az differansiye seröz adeno Ca) tanı-
sı konduktan sonra 8 kür Carboplatin-Paklitaksel tedavisi verilmiştir. 
Remisyona giren hasta 2013’de nüks etmiştir ve hastaya tekrar 6 kür 
Carboplatin-Paklitaksel tedavisi verilmiştir. Tekrar CR’a giren hasta 2014 
yılında tekrar nüks etmiştir ve hastaya 8 kür daha Carboplatin-Paklitaksel 
verilmiştir. Oral etoposid tedavisi ile takipli olan hasta 2017 tarihinde 

düzelmeyen sitopenileri nedeniyle Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 
yapılmıştır. Tanının 11q23MLL pozitif AML tespit edilmesi üzerine hastaya 
3+7(İdarubicin 12 mg/m2/gün D1-3 Arabinosid-c 100 mg/m2/gün D1-7) 
tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonrası remisyon kontrolü amacı ile kemik 
iliği aspirasyon biopsisi yapılmıştır ve Pataloji, flowsitometri ve genetik 
tetkikler gönderilmiştir. 11q23MLL negatifliği olan akut lösemi infiltrasyo-
nu gözlenmeyen (Remisyonda) hiposellüler kemik iliği olduğu kesinleşen 
hastaya konsolidasyon tedavisi amacıyla yüksek doz Arabinosid-C teda-
visi (3000 mg/m2/gün x 2 1.-3.-5. günlerde) uygulanmıştır. Sekonder AML 
olması ve kötü risk genetik grubundan 11q23MLL pozitif olması nedeniyle 
TR1 yüksek riskli hastaya aile içi tarama başlatılmıştır. Aile içi taramasında 
uygun vericisi bulunamamısı üzerine remisyonda olan hastaya Akraba dışı 
tarama başlatılması için konsey karar ile akraba dışı tarama başlatılmıştır 
ve tarama sonucunda 9/10 HLA uyumlu cinsiyet uyumsuz, minör mit-
match kan grubu uyumsuz donör bulunmuştur.Hazırlama rejimi protoko-
lü olarak Siklofosfamide flakon 14,5 mg/kg/gün İV D-7,D-6, Fludarabine 
flakon 30 mg/m2/gün D-7,D-6,D-4,D-4, D-3, Busulfan 0,8 mg/kg/gün x4 
İV D-2, GVHD profilaksisi Siklosporin 3 mg /kg /gün İV D+5’den D+180’e 
kadar, Siklofosfamide flakon 50 mg/kg/gün İV D+3,D+4,Mycophenolate 
Mofetil tablet 15 mg/kg/gün şeklinde D+5’den D+35’e kullanılmıştır. 
Hastaya 6,39x106/kg kök hücre infüze edilmiştir. Nakil sonrası 14.gününde 
nötrofil engraftmanı (0,83x 103/ul) 17.gününde ise trombosit engraftmanı 
(83,3x 103/ul) gerçekleşen hasta nakil sonrası 17.gününde taburcu edilmiş-
tir. Nakil sonrası 32.gününde Kemik iliği aspirasyon biopsisi yapılan, direkt 
kemik iliğinden alınan numuneden genetik tetkikleri ve kimerizm çalıştı-
rılmıştır ve tetkikler neticesinde lösemi infiltrasyonu göstermeyen kemik 
iliği, 11q23MLL negatif Kimerizm sonucuda %96 kimerik olan sonuçlar 
tespit edilmiştir.Nakil sonrası süreçte periyodik olarak her hafta kontrolle-
re gelen hastanın 6 ay içinde Siklosporin adlı ilacı kesilmiştir. Takip süresi 
boyunca GVHD gelişmemiştir.Hastanın halen takipleri 1ay ara ile düzenli 
olarak yapılmaktadır. Olgu sunumunun amacı, oldukça kötü probnozlu 
AML tanılı hastanın ilk indüksiyon tedavisi ile remisyona girmesi ve başarılı 
bir şekilde 9/10 HLA uyumlu Akraba dışı vericiden Allogeneik KİT yapılıp 
burada sunulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Over Ca, Sekonder AML, Allogeneik kök hücre nakli

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler
P-194 Referans Numarası: 482

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA NÖTROPENİK 
DÖNEMDE ACINETOBACTER BAUMANII’YE BAĞLI GELİŞEN 
MİYOZİT TABLOSU
Muhammed Şamil Aslan1, Selcan Seven1, Gül Gökçe Atay1, Selin Cebeci1, Okan Katı1, 
Deniz Özmen2, Ayşe Salihoğlu2, Zafer Başlar1

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

Giriş: Acinetobacter baumanii çoğunlukla solunum yolu, üriner sistem 
infeksiyonları ve septisemi olgularında karşımıza çıkmaktadır. Son zaman-
larda yumuşak doku ve deri infeksiyonlarında ajan olarak saptanabilmek-
tedir. Biz, bu yazıda nötropenik olduğu dönemde Acinetobacter baumanii 
miyoziti ve septisemisi saptadığımız akut lenfoblastik lösemi tanılı hasta-
mızı sunmayı amaçladık.

Olgu: B semptomları, halsizlik şikayeti ile Mart 2018’de tarafımıza başvu-
ran hastanın tetkiklerinde lökosit sayısı 100x109/l ve hemoglobin 14,8 g/
dl ve trombosit: 37x109/L saptandı. Tıbbi özgeçmişinde kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı ve yoğun sigara içiciliği dışında bilinen özellik yoktu. 
Çevresel kan yaymasında silme blast görülmesi üzerine yapılan kemik iliği 
biyopsisi sonucunda CD10(+) prekürsör B hücreli akut lenfoblastik lösemi 
tanısı konuldu. Eş zamanlı gönderilen sitogenetik analizde, 20 metafazda 
t(9;22) pozitif saptandı. GMALL protokolüne göre yüksek riskli kabul edi-
len hastaya prefaz sonrası imatinib 600 mg ile beraber Faz I indüksiyon 
tedavisi başlandı. Tedavi sonrası nötropenik olduğu dönemde hemo-
kültüründe Acinetobacter baumanii üremesi saptanan hastanın toraks 
BT’sinde sağ akciğer alt lobda pnömoni saptandı. Aynı dönemde her iki 
alt ekstremite distalinde eritem, ağrı, palpasyonla hassasiyet ve ödem 
saptanan hastanın yapılan alt ekstremite arteriovenöz Doppler ultraso-
nografisinde derin venöz tromboz saptanmadı. Seri olarak bakılan kreatin 
fosfokinaz (CPK) değerleri normal sınırlarda saptandı. İmatinib dozunun 
düşülmesine rağmen hastanın şikayetlerinde gerileme görülmedi. Bunun 
üzerine çekilen alt ekstremite MR görüntülemesi sonucunda her iki bacak 
kaslarında posterior kompartmanlarda solda daha belirgin olmak üzere 
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T2 sekansında sinyal artışları izlendi, miyozit lehine değerlendirildi (Şekil 
1). Mevcut bulgularla hastada Acinetobacter baumanii’ye bağlı miyozit 
tablosu olduğu düşünüldü. Antibiyotik duyarlılık testinde sadece kolistin 
duyarlı olması nedeniyle tedavisine kolistin eklendi. Semptom kontrolü 
için anti-inflamatuar ajanlar kullanıldı. Bahsedilen tedavi ile klinik ve labo-
ratuar cevap alındı. Hasta halen remisyonda izlenmektedir.

Tartışma: Çoklu ilaç direnci olan Acinetobacter baumanii infeksiyonları-
nın sıklığı giderek artmaktadır. Yumuşak doku infeksiyonlarının etyoloji-
sinde de nadiren karşılaşıldığı düşünülürse altta hematolojik malignitesi 
olan ve tedaviye bağlı nötropenik olduğu dönemde hemokültüründe 
Acinetobacter baumanii saptanmış olan hastamızda miyozit gelişimini 
sunmaya değer bulduk. CPK değerlerinin yükselmemesini ise etyolojide 
bakteriyel etken olmasına bağladık.
Anahtar Kelimeler: akut lenfoblastik lösemi, miyozit, Acinetobacter baumanii

Şekil 1. 

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-195 Referans Numarası: 488

ORAK HÜCRELİ OLGUDA AVASKÜLER NEKROZ VE  
SEPTİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ
Tuba Ersal1, Sevcan Uğur2

1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Hematoloji 
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Romatoloji

Giriş: Orak hücre anemisi (OHA) dünyada en sık görülen hemoglobinopa-
tilerden biridir. OHA krizinde genellikle göğüste, kemiklerde ve abdomen-
deki kapillerlerin morfolojisi bozulmuş eritrositler tarafından tıkanmasıyla 
meydana gelen infarktlar oluşur. Vazooklüziv kriz ve osteomiyelit, iskelet 
sisteminde stress fraktürü, dental problemler, vertebral kollaps ve kemik 
iliği nekrozu görülebilir. Bu vaka sunumunda ağrı kriziyle başvuran avas-
küler nekroz ve septik artrit birlikteliği saptanan kadın hasta sunulmuştur.

Olgu: OHA tanısı ile izlenen 30 yaşında kadın hasta 3 gün öncesinde geçi-
rilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu ve sonrasında başlayan yaygın kemik 
ağrısı ile başvurdu. Narkotik analjeziklere rağmen ağrıları gerilemeyen 
hastaya olası bir enfeksiyon açısından ampirik 3. kuşak sefalosporin baş-
landı. Yatışını 3. gününde hastanın sağ dizinde şişlik, ısı artışı ve kalçada 
hareket kısıtlılığı başladı. Yapılan muayene diz ve kalça hareketleri ağrılı 
ve kısıtlıydı. Sağ diz MRG ‘de diz eklem sıvısında artış vardı ayrıca avas-
küler nekroz, osteopeni ve eklem dejenerasyonu, subkortikal kemik iliği 
ödemi, kortekste incelme saptandı vardı. Kalça MRG ‘de eklem sıvısında 
artış saptandı. Diz ve kalça eklem sıvısı aspire edildi. Diz eklem sıvısında 
yoğun lökosit, kalça eklem sıvısında 130mm3 lökosit görüldü. Hastanın 
antibiyoterapisi sefoksitin olarak değiştirildi. Diz eklem sıvısı kültüründe 
staphylococcus aureus üredi. Kan kültürlerinde üreme olmadı. Boşaltıcı 
aspirasyon ve antibiyotik değişimi ve destek tedavisi ile kliniği düzelen 
hastanın sedim ve CRP değerleri progresif olarak düştü. Antibiyoterapisi 
tamamlanan hasta ortopediye refere edilerek taburcu edildi.

Sonuç: Orak hücreli aneminin romatolojik bulguları kemik infarktüsü, 
el ayak sendromu, aseptik nekroz, eklemlerin kronik inflamasyonu, gut, 
hemartroz, septik artrit, fokal kas nekrozudur. OHA’de infeksiyonlara eğili-
min artması ve nekrotik iliğin bulunması özellikle stafilokokkus aureus ve 
salmonella enfeksiyonlarının gelişmesini kolaylaştırabilir. OHA’de septik 
artrit de genellikle osteomyelit ile aynı etkenlerle meydana gelir. Bizim 
hastamızda da sinovyal sıvı kültüründe etken olarak stafilokkokus aureus 

saptandı. Sonuç olarak, yaygın ve dirençli kemik ağrıları ile başvuran has-
tada ağrı yönetimi dışında enfeksiyon ve artritin de eşlik edebileceği göz 
önüne alınıp ampirik antibiyoterapisinin başlanması ve enfeksiyon dış-
lanana kadar devam edilmesi gerekir. Bizim olgumuzda dizde avasküler 
nekroz ve septik artrit birlikteliği vardı. Avasküler nekrozun tanısının erken 
konulması tedaviye başlanılması ve uzun dönemde gelişebilecek eklem 
disfonksiyonunun önüne geçebileceğinden önemlidir.
Anahtar Kelimeler: orak hücreli anemi, septik artrit

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-196 Referans Numarası: 287

ORAK HÜCERLİ ANEMİDE STAPHYLOCOCCUS 
HEAMOLİTİCUS OSTEOMİYELİTİ
Narmın Mırıbrahımova, Metin Çil, Göksel Leblebisatan, İlgen Şaşmaz, Yurdanur Kılınç

Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastlıkları

Giriş: Orak hücreli anemi hemoglobin S olarak adlandırılan anormal 
hemoglobinlerin sebep olduğu vazooklusiv, aplastik ve hemolitik krizlere 
yol açabilen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Orak hücreli anemide 
akut ve kronik olarak kemik tutulumu en sık karşılaşılan komplikasyonlar-
dan biridir. Nadir görülen vakalardan biri de osteomiyelitdir.

Olgu: Orak hücre anemi tanılı 6 yaşında erkek hasta dış merkezden kliniği-
mize ağrılı kriz, akut göğüs sendromu nedeniyle sevk edildi. Hastanın sırt, 
göğüs ve ekstremitelerde ağrı tarif ediyordu. Ateş: 38C, nabız 120/dk, sol-
num sayısı 30/dk, spO2 %98, kan basıncı 110/70 mmHg. Fizik muayenede: 
kollarda, göğüs ön duvarda hassasiyet mevcuttu, karaciğer ve dalak kosta 
altında 2-3cm palpe edilmekteydi. Oskültasyonda akciğer sesleri doğal idi. 
Laboratuvar testleri HGB 7g/dl, HCT%21, WBC16mg/dl, CRP25mg/dl, LDH 
530ü/l idi. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. Ekg’i, kardiyak 
enzim ve elektrolit değerleri normal sınırlar içinde idi. Akciğer grafisinde 
sol alt lobda pnömonik infiltrasyon görüntüsü mevcut olan hastaya van-
comisin, meropenem, klatromisin, ağrı kontrolu için kontromal tedavisi 
başlandı.

Takiplerinde ağrı şikayeti gerileyen hasta sol ön kolda şişlik ve dirsek 
ekleminde hareket kısıtlılığı olması nedeniyle Ortopedi bölümüne kon-
sulte edildi. Çekilen x-ray normal idi. Sol ön kol manyetik rezonans (MRG) 
görüntülemede radius başında, metafizadiyafizer segmentde osteomiye-
lit ile uyumlu bulgular saptandı. Hasta Ç.enfeksiyon bölümüne danışıldı, 
tedavi siprofloksasin ve linezolid olarak değiştirildi.

Takiplerinde sol alt ekstremitede şişlik olan hastaya Ortopedi bölümünün 
önerisyle çekilen kemik sintigrafisinde: Sol on kol 1/2 ve sol femur 1/2 
distal kısmında artmış aktivite tutulumu izlendi.

Hastadan osteomiyelit etiyolojisi için gönderilen kan kültürü, brucella 
ve salmonella tetkikleri negatifdi. Tedavinin 3.cü haftasında sol radius 
distalindeki lezyondan biopsi alındı. Cerrahi sırasında alınan örnekler 
mikrobiyoloji gönderildi. Kültür-antibiyogram sonucunda etken patogen 
Staphylococcus heamoliticus olarak tesbit edildi. İstenen Ç.enfeksiyon 
konsültasyon sonucunda almakta olduğu antibiyotik tedavisi genta-
misin ve klindamisin olarak değiştirildi. Biyopsi sonucu osteomiyelitle 
uyumlu olan hastanın parentral tedavisinin 6 haftaya tamamlanması 
planlanmaktadır.

Sonuç: Orak hücreli anemi hastalarında osteomiyelit için bir çok risk 
faktörleri vardır. Hiposplenizm, genetik faktörler, kemik infarktı ve kemik 
nekrozu bakterilerin yayılımı için risk oluşturmaktadır. Orak hücreli anemi 
hastalarında osteomiyelitin en sık etkeni Staphylococcus aureus ve 
Salmonella suşlarıdır. Bizim sunduğumuz vakada osteomiyelit etkeni nadir 
görülen staphylococus heamoliticusdur.
Anahtar Kelimeler: orak hücreli anemi, osteomiyelit
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  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-197 Referans Numarası: 224

AĞIR GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA HEMŞİRELİK 
BAKIMI VE EKSTARKORPOREAL FOTOFEREZ İŞLEMİ
Serif Öner Aydın

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Kök hücre tranplantasyonu sonrası görülen graft versus host has-
talığında (GVHH), hastalık sürecinin değerlendirilmesi ve başarılı tedavi 
için tıbbi tedavi ile birlikte iyi hemşirelik bakımının önemini vurgulamaktır.

Gereç Ve Yöntem: Fanconi Aplastik Anemisi ile izlenen 8 yaşında kız has-
taya 18.08.2015 tarihinde 9/10 uyumlu akraba dışı vericiden periferik kök 
hücre kullanılarak (CD34: 6.9X106/kg) allojeneik kök hücre nakli yapıldı.

Bulgular: Hastada +18 günde nötrofil engrafmanı oldu. +12. günde cilt 
döküntüsü, +19. günde sulu dışkılama başladı. Cilt biyopsisi ve GİS endos-
kopik biyopsi bulguları akut GVHH ile uyumlu idi. Grade III akut GVHH 
tanısı alan hastanın immunsupresif tedavisi arttırıldı, ardından hastaya 4 
kez mezenkimal kök hücre tedavisi uygulandı ve ekstarkorporeal fotoferez 
başlandı.

Tartışma: GVHH da hemşirelerin hastaların durumuna yönelik yapacağı 
değerlendirmeler tedavi ve bakımı yönlendirmede, etkinliğini değerlen-
dirmede oldukça önemlidir. Bu nedenle hemşirelerin teorik bilgileri yeterli 
olmalı, pratik uygulamalarla bütünleştirme yeteneği iyi olmalıdır.

Hemşirelik girişimleri olarak;

 Hastaya ve hasta yakınına izolasyon kuralları anlatıldı, hijyen eğitimi 
verildi.

 Odadaki tüm yüzeyler günde en az bir kere, uygun dezenfektan solüs-
yon ve toz bırakmayan bez ile silindi.

 Hastanın ağız ve diş bakımı etkin yapıldı. Ağız günlük muayene edildi. 

 Hastaya rektal muayene ve tedavi uygulanmadı.

 Kateterden kan alınırken uygun aseptik teknik kullanıldı.

 Hastanın kateter bakımı hastane enfeksiyon kontrol komitesi yönet-
meliğine uygun şekilde yapıldı.

 Hasta günlük deri muayenesinde yapıldı, değişiklikler kaydedildi.

 Hastaya günlük düşme riski değerlendirmesi yapıldı.

 Braden Risk değerlendirme skalası baz alınarak hasta; duygusal 
algılama, nem, aktivite, hareketlilik, sürtünme ve yırtılma açısından 
değerlendirildi.

 Hastanın aldığı-çıkardığı takıbi sık aralıklarla hesaplandı. Sık aralıklarla 
santral venöz basınç ölçümü ve kilo takibi yapıldı.

 Günlük kan sonuçları takip edildi. Bilinç düzeyi takip edildi. Pulmoner 
ödem ve kalp yetersizliği açısından takibi yapıldı.

 Günlük gaita miktar, renk, mukus yönünden takip edildi.

 Hastaya mezankimal kök hücre öncesi premedikasyon uygulandı. 
Transfüzyon boyunca vital bulguları yakın takip edilip, kaydedildi.

Fotoferez öncesi ve sonrası vital bulgu takibi alındı,olası komplikasyonlar 
yönünden takip edildi. Fotoferez işlemi sonrası güneş gözlüğü takma-
sı sağlandı.(20-21).10.16’te fotofereze başlama, (26-27).11.16’te birinci 
ay, (15-16).04.17’te altıncı ay değerlendirmeleri yapıldı, kayıt edildi.(16-
17).01.17’teki üçüncü ay fotoferez seansından sonra kollarda başlayan cilt 
ve ciltteki lekelerin renginde açılma ve azalma kayıt edildi.

Sonuç: GVHH’da medikal tedavi kadar hemşirelik gözlem ve bakımı iyileş-
me sürecinde önemli yer tutmaktadır. Sonuç olarak; yönetimi zor olan bu 
tip hastalarda hasta değerlendirmesi, takibi ve tedavisinde kanıta dayalı 
çalışmalarla harmanlanmış bakım rehberlerinin oluşturulmasına ihtiyaç 
vardır.
Anahtar Kelimeler: GVHH, fanconi aplastik anemi, ekstarkorporeal fotoferez, 
mezenkimal kök hücre

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-198 Referans Numarası: 183

BRENTUKSİMAB VEDOTİN TEDAVİSİNE YANITSIZ HODGKİN 
LENFOMALI OLGUDA BENDAMUSTİN YANITI
Aslıhan Narlıoğlu1, Alev Garip Acar2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, İnci Alacacıoğlu2, 
Fatih Demirkan2, Bülent Dündar2, Güner Hayri Özsan2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Brentuksimab vedotin (BV) anti-CD30 monoklonal antikoru ve 
yapay bir antitubulin ilaç olan monometil auristatin E birleşiği olup nük-
setmiş klasik Hodgkin lenfoma (KHL) ve anaplastik büyük hücreli lenfoma 
(ABHL) tedavisinde kullanılmaktadır.

Olgu: Diabetes mellitus, hipertansiyon ve guillain barre sendromu tanı-
sıyla takipli olan 73 yaşında kadın hasta 2009 yılında lenfadenomegali 
nedeniyle tetkik edilmiş, sol supraklavikular lenf nodu eksizyonel biyopsisi 
ile lenfositten zengin, klasik tip hodgkin lenfoma tanısı almıştır. Kemik 
iliği tutulumu mevcut olan, evre 4A olarak değerlendirilen hastaya 6 kür 
ABVD kemoterapisi verilmiştir. Tedavi sonrası kontrol pet-ct de progresif 
hastalık olarak değerlendirilmiş ve 2 kür ESHAP kemoterapisi sonrası 
temmuz 2011 tarihinde otolog hematopoietik kök hücre nakli uygulan-
mıştır. İzlemde şubat 2012 tarihinde çekilen pet-ct sonucu progresyon 
olarak değerlendirilmiştir. 2 kür İGEV kemoterapisi mayıs 2012 tarihinde 
tamamlanan hastanın 31/10/2012 tarihli pet ct sonucu progresyon olarak 
değerlendirilmiş olup brentuximab vedotin tedavisi planlanmıştır. Mart 
2013 tarihinde 2. Kür brentuximab vedotin tedavisi tamamlanan hastanın 
13/03/2013 tarihli pet-ct sonucu boyunda, mediastende, batında izlenen 
multipl lenf nodlarında ve dalakta tanımlanan alanlarda bulgular lenfoma 
tutulumunu düşündürmekte olup belirgin progresyon ile uyumlu sap-
tanmıştır. 8/5/2013 tarihinde bendamustin 90 mg/m2 d1-2, 28 günde bir 
iv başlanmıştır.2 kür bendamustin tedavisi sonrası çekilen pet-bt sonucu 
bulgular tedaviye tam metabolik yanıt ile uyumlu değerlendirilmiştir. 
toplam 6 kür bendamustin tedavisi en son verilmiş olup tam metabolik ve 
radyolojik yanıt alınmıştır. Hasta 09/2013 ten beri 5 yıldır tam remisyonda 
tedavisiz izlenmektedir. 

Sonuç: Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalarda tedaviye direnç ve tedavi 
sonrası nüks, morbidite ve mortaliteyi anlamlı oranda artırmaktadır. 
Genellikle nüks hodgkin lenfoma tanılı hastalarda brentuksimab vedotin 
tedavisine yanıt alınma oranı yüksektir. Ancak bu vakada brentuksimab 
vedotin tedavisi ile yanıt alınamamış olup bendamustin tedavisi ile tam 
metabolik ve radyolojik yanıt almıştır.
Anahtar Kelimeler: Brentuksimab, Bendamustin, Hodgkin Lenfoma

  Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar

P-199 Referans Numarası: 419

ECULİZUMAB TEDAVİSİ ALTINDA REMİSYON  
MÜMKÜN MÜ?: VAKA SUNUMU
Asu Fergün Yılmaz , Aynure Rustemzade, Yıldız İpek, Tayfun Elibol,  
Işık Kaygusuz Atagündüz, Tayfur Toptaş, Fatma Gencel, Tulin Tuğlular

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü

Giriş: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), hemolitik anemi, 
kemik iliği yetmezliği ve tromboz ile karaterize klonal hematopoietik kök 
hücre hastalığıdır. Monoklonal bir antikor olan eculizumabın hemoliz ve 
komplikasyonlar üzerine olumlu etkileri olmasına rağmen, tedavi altında 
PNH klonunun azalmadığı hatta artabildiği bilinmektedir. Bu vakada ecu-
lizumab altında kür gelişen PNH vakası sunulmuştur.

Vaka: 39 yaşında erkek hasta anemi ile kliniğimize başvurdu. Laboratuvar 
tetkikleri vitamin B12 ve demir eksikliği anemisi ile uyumlu olarak saptan-
dı (Lökosit: 4700/uL, hb 6.9 gr/dL, plt 168000/uL, MCV 101 fL, retikülosit 
%1, indirekt bilirubin 3.5 gr/dl, B12 58.02, transferrin saturasyonu: %9) ve 
hasta oral demir ve parenteral vit B12 ile tedavi edildi. Anemisi gerileyen 
hasta takibe alındı. Ancak takipleri sırasında indirekt bilirubin ve MCV 
yüksekliği devam etti ve trombositopenisi gelişti (wbc 4030/uL, hgb 11,6 
g/dL, htc %43.5, MCV 102 fL, PLT 40000/uL,). Vit B12 normal olan hastada 
LDH, indirekt bilirubin yüksekliği ve haptoglobulin düşüklüğü dikkat çekti. 
Bakılan direk coombs testi negatif saptandı. Non immun hemolitik anemi 
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ve eşlik eden trombositopenisi nedeni ile PNH ön tanısı ile istenen FLAER 
testi sonucu %18.5 olarak saptandı. Hastanın aşılamaları yapıldı ve klavuz-
lara uygun olarak ekulizumab tedavisi başlandı. Tedavinin 6.ayında has-
tanın sitopenileri gerileyerek hemolizi kontrol altına alındı. Takiplerinde 
bakılan PNH klon düzeyleri ise ekulizumab tedavisi altında düşmeye 
başladı. PNH klonu tedavinin 23. Ayında %8.5’e geriledi ve tedavinin 55. 
Ayında klon saptanmadı. Hastanın tedavisi klon gözlenmemesi üzerine 
kesildi (Temmuz 2018). Tedavi kesildikten 1 ay sonra yapılan tetkiklerinde 
halen remisyonda olan hasta takiplerine devam etmektedir

Sonuç: Allojeneik kök hücre nakli PNH hastaları için tek küratif tedavi yönte-
mi olmasına rağmen mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Ancak eculi-
zumab monoklonal antikorunun tedaviye girmesi ile birlikte hem hemolizin 
kontrolü hem de ölümcül komplikasyonaların önlenmesi mümkün olmuş-
tur. Ancak eculizumab tedavisi altında hastaların PNH klonlarının azalmadığı 
hatta arttığı bildirilmektedir. Bu tedavi altında PNH klonunun kaybolması ise 
oldukça nadir bir durumdur. Bu vakamızda ekulizumab tedavisi ile spontan 
remisyon sağlanan bir PNH vakasını sunduk. Bu bilgiler ışığında allojeneik 
kök hücre naklinin küratif bir tedavi olmasına rağmen sadece seçilmiş 
vakalara saklanması ve eculizumab ile mortalite ve morbiditelerinin azaldığı 
hatta nadir olsa da kür gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: PNH, remisyon, eculizumab

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-200 Referans Numarası: 85

HODGKİN LENFOMA SONRASI ERKEN DÖNEM MİKOZİS 
FUNGOİDES GELİŞİMİ
Emrah Kılıçaslan, Muhammet Kürşat Kaptan

Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Hodgkin lenfoma (HL) germinal veya postgerminal merkez B len-
fositlerden kaynaklanmaktadır. İnflamatuvar bir zeminde neoplastik hüc-
releri (Reed sternberg hücreleri ve onların varyantları) içeren bir bileşime 
sahiptir. HL tüm kanserlerin %0,6’sını, lenfomaların ise %10’unu oluştur-
maktadır. Mikozis fungoides (MF) T hücreli non-hodgkin lenfomadır (NHL) 
ve deri tutulumuyla prezente olup, hastalığın progresyonu ile kan, lenf 
nodu ve visseral organ tutulumları da gözlenebilir. Cilt lezyonları lokalize 
veya diffüz bir şekilde yama veya plak tarzında olabilir. Aynı hastada MF ve 
HL birlikteliği ilk kez 1963 yılında rapor edilmiştir. MF genellikle HL önce-
sinde gözlenmesine rağmen, nadiren tersi de olabilmektedir.

Olgu: 38 yaşında erkek hasta sol servikal bölgede şişlik, gece terlemesi, 
ateş, kilo kaybı şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalık 
yoktu. Fizik muayenesinde sol servikal ve supraklavikular lenfadenome-
gali dışında patolojik bir bulguya rastlanmadı. Laboratuvar incelemesin-
de biyokimyasal parametreler normal sınırlar içersinde idi. Sol servikal 
lenf nodu patolojik incelemesi klasik HL- nodüler sklerozan tip olarak 
rapor edildi. PET/CT incelemesinde sol servikal, sol supraklavikular, sol 
infraklavikular, mediastinal ve abdominal bölgede çok sayıda tutulmuş 
lenf nodları ile karaciğer parankiminde ve pelvik kemiklerde çok sayıda 
tutulum gözlendi. Kemik iliği biyopsisi normal olarak değerlendirildi. 
Sonunda hastaya evre 4B HL tanısı konularak ABVD kemoterapi protokolü 
başlandı. İkinci kür ABVD tedavisi sonrası çekilen PET/CT sonucunda tam 
yanıt gözlenen hastaya dört kür daha kemoterapi verildi ve toplam 6 küre 
tamamlandı. Kemoterapi tamamlandıktan iki ay sonra hastanın gövdesin-
de, servikal bölgede, her iki alt ekstremitede hafif eritematöz, pullanma 
gösteren lezyonlar oluştu (Şekil-1). Bu lezyonlardan yapılan deri biyopsisi 
neticesinde MF tanısı konuldu.

Tartışma: Bir hastada HL ve NHL birlikteliği daha önceden birçok kez rapor 
edilmiştir. İki malignite eş zamanlı gelişebildiği gibi biri diğerinden önce 
veya sonra da gelişebilir. Fakat, MF ve HL birlikteliğine bakıldığında, olgu-
ların büyük çoğunluğunun, önce MF tanısı aldığı, sonrasında HL geliştiği 
görülmektedir. Literatürü incelediğimizde, sadece Lipa ve arkadaşları HL 
tedavisinden yıllar sonra gelişen MF tanılı iki olgu bildirmişlerdir. Malignite 
hastalarında gelişen ikincil malignitelerin allta yatan viral patojenlere, 
bir takım genetik faktörlere, tedavide kullanılan kemoterapötik ajanların 
mutajenik etkilerine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Çoğu vakada HL 
tedavisi sonrası gelişen hematolojik malignitelerin 5-10 yıl, ikincil soliter 
malignitelerin ise 20-25 yıl sonra geliştiği gözlenmektedir. Bizim olgumuz-
da HL tedavisi bittikten iki ay sonra MF gelişmiştir. Literatürü incelediği-
mizde HL sonrası erken dönemde gelişen MF olgusuna rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, Mikozis fungoides

Şekil 1. 

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-201 Referans Numarası: 308

KOMBİNE FAKTÖR V VE FVIII EKSİKLİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
Fatma Demir Yenigürbüz

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoonkoloji Bölümü, Şanlıurfa

Doğumsal FV ve FVIII’in birlikte eksikliği ilk kez 1954 yılında Oeri tarafın-
dan tanımlanmış kanamayla seyreden nadir faktör eksikliklerinden biridir. 
Ülkemiz gibi akraba evliliklerinin çok olduğu toplumlarda daha sık görü-
lür. Burada over kist rüptürüne bağlı kanama sonrası tanı alan kombine FV 
ve FVIII eksikliği olan bir olgu sunulmuştur.

Onyedi yaşında kız hasta, yaklaşık bir hafta önce karın ağrısı yakınmasıyla 
acil servise başvurmuş, pelvik ultrasonografisi’nde (USG) sol overde 6 cm 
boyutunda kist ve batın içi kanama saptanmış, acil operasyona alınmış. 
Hasta postop 2. günde kogulasyon profilinde uzama nedeniyle konsül-
tasyon istemiyle değerlendirildi. Öyküsünden adet kanamalarının uzun 
sürdüğü ve bu nedenle demir tedavisi aldığı öğrenildi. Özgeçmişinde 
özellik yoktu. Soygeçmişinde; anne baba arasında birinci dereceden akra-
balık mevcuttu, hemofili A tanısıyla erişkin hematoloji bölümü tarafından 
takipli bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

Fizik incelemede; vücut ağırlığı ve boy yaşıyla uyumlu, genel durumu orta-
iyi, soluk görünümde, bilinci açık, ateş:36,9 °C, solunum sayısı:15/dakika, 
nabız:80/dakika(ritmik), TA:100/70 mm Hg, sistem muayeneleri doğaldı.

Laboratuvar incelemelerinde; tam kan sayımında, beyaz küre sayısı:7000/
mm³, RBC:3.7 X106/uL, hemoglobin:9,7 g/dl, trombosit sayısı:220000/
mm³, MCV 75fL olarak saptandı. Serum biyokimyasında özellik yoktu. 
Periferik yaymasında trombositler bol ve kümeliydi. Hemostaz testlerin-
de; uluslararası düzeltme oranı (INR): 2,11 (0,85-1,2), protrombin zamanı 
(PT): 24,2 (10-14) sn, parsiyel tromboplastin zamanı(aPTT):108,4 (21-36) 
sn, fibrinojen: 265 (120-420) mg/dl olarak tespit edildi, D-dimer düzeyi 
normaldi. Karışım testi (mixing test) yapılan hastanın test ile INR, PT ve 
aPTT değerlerinde düzelme kaydedildi. Faktör eksikliği tanısıyla tetkikleri 
gönderildikten sonra taze donmuş plazma (TDP) verildi. Faktör II, X, von 
Willebrand faktör antijeni (vWF) ve vWf ristosetin kofaktor (RcoF) aktivitesi 
normal olan hastanın FV düzeyi %5 (50-150), FVIII düzeyi %24 olarak tespit 
edildi. Kombine FV ve FVIII eksikliği tanısı alan hastanın kanaması TDP ile 
kontrol altına alındı ve oral kontraseptif ile taburcu edildi. Hasta takipleri-
ne çocuk hematoloji ve kadın doğum bölümlerinde devam etmekte olup 
6 aydır sorunsuz izlenmektedir.

Kombine FV ve FVIII eksikliğinde genellikle hafif-orta derecede kanama 
yatkınlığı vardır, kadınlarda menoraji ve doğum sonrası kanamalar sıkça 
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rastlanılan kanama bulgularıdır. Kanama tedavileri ‘kanadıkça tedavi’(on 
demand) şeklinde yapılır, düzenli koruyucu tedaviye gerek yoktur. 
Hastamızda faktör düzeyleri sonuçlandığında TDP ile kanama kontrol 
altına alındığı için spesifik FVIII konsantresi verilmesine gerek kalmamıştır. 
Normal trombosit düzeyi; normal kanama zamanı; hem PT, hem aPTT 
değerlerinde uzama ile karakterize kanama bozukluğu olan hastalarda bu 
nadir faktör eksikliği de akılda tutulmalı, akraba evliliği ve aile öyküsü de 
iyi sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kombine Faktör V ve VIII eksikliği, kanama, over kist rüptürü

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-202 Referans Numarası: 30

İMMÜNGLOBULİN(İVİG) İLİŞKİLİ HEMOLİTİK ANEMİ  
OLGU SUNUMU
Şerife Çoşkun1, Aytaç Terzi1, Ozan Salim2, Levent Ündar2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Otoimmün hemolitik anemi (OHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı 
antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile 
karakterize bir hastalıktır. Çoğunlukla altta yatan bir neden olmaksızın 
(idiyopatik) ortaya çıkan bu hastalık; ilaçlar, enfeksiyonlar, immün yet-
mezlikler, diğer otoimmün hastalıklar veya malinitelere ikincil olarak da 
ortaya çıkabilir. İlaçlar içerisinde sıklıkla sefalosporinler, penisilin türevleri, 
hidralazin, levodopa vb. bildirilmiştir. İntravenöz immünglobulin (İVİG) 
kullanımında ise ender olarak hemolitik anemi gelişebilir.

Yirmi üç yaşında erkek hasta; baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle acil 
servise başvurdu. Genel durumu iyi olan hastanın kan basıncı:100/60 
mm Hg, nabız: 90/dakika ve ritmikti. Skleralar ve tüm vücut ikterikti. Batın 
muayenesinde splenomegali saptandı.Tam kan sayımında lökosit: 2250/
mm³, nötrofil: 1280/mm³, RBC: 2,22x10³/mm³, hemoglobin: 5,4g/dl, hema-
tokrit: %16,3, trombosit: 91.000/mm³, MCV: 73,4 fL, ve kan biyokimyasında 
LDH:493 U/l, total bilirubin: 11,9 mg/dl, direkt bilirubin: 0,86 mg/dl, PT: 
12.5 sn, aPTT: 27.1 saniye olarak ölçüldü. Direkt ve İndirekt coombs testi 
pozitif olarak saptandı. Haptoglobulin düşük bulundu. Retikülosit sayımı 
%10,2 bulundu. Periferik yaymada eritrositer seride anizositoz, hipokromi 
saptandı. Atipik hücre görülmedi. Trombosit sayısı gerçek trombositopeni 
ile uyumluydu. Coombs pozitif hemolitik anemi olarak değerlendirilen 
hastanın, yaygın değişken immün yetmezliğe ikincil immün trombosito-
penik purpura (İTP) ile takipli olduğu öğrenildi. 5 gün önceki hemoglobin: 
9 g/dl, RBC: 4,1x10³/mm³, hematokrit: %28,8, lökosit: 3880/mm³, nötrofil: 
2380/mm³, trombosit: 82.000/mm³ olan hastaya İVİG 30 gram verildiği 
öğrenildi. İVİG ilişkili hemolitik anemi olarak değerlendirilen hastaya 
1mg/kg intravenöz metilprednizolon başlandı. 5 günlük tedavi sonra-
sında hemoglobin: 7,1g/dl, RBC: 2,67x10³/mm³, hematokrit: %22,4, löko-
sit: 2910/mm³, nötrofil: 1540/mm³, trombosit: 52.000/mm³, total biliru-
bin:2,98 mg/dl, direkt bilirubin:0,9 mg/dl, retikülosit sayımı %15 saptandı.

Hemolitik anemiler eritrositlerin normal yaşam sürelerinin eritrosit dışı 
nedenlerle veya eritrositlerdeki yapısal değişikliklere bağlı olarak kısalma-
sından kaynaklanır. Hastalar sarılık ve anemiye bağlı halsizlik,yorgunluk 
gibi semptomlarla başvurabilmektedir.İndirekt hiperbilirubinemi, anemi,  
retikülositoz, LDH yüksekliği saptanması durumunda hemolitik anemiyi 
tanıda düşünmemiz gerekir. İVİG ilişkili hemolizde preparatlarda bulunan 
anti-A ve anti-B hemaglutininlere bağlı hem Ig G hem kompleman ilişkili 
hemoliz olduğu düşünülmektedir. Hemolitik anemi ile başvuran her has-
tanın anamnezinde ilaç kullanımının ayrıntılı sorgulanması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, immün globulin(İVİG), ilaç ilişkili 
hemolitik anemi

  Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

P-203 Referans Numarası: 306

NADİR BİR DOĞUMSAL FAKTÖR EKSİKLİĞİ:  
FAKTÖR V VE VIII EKSİKLİĞİ BİRLİKTELİĞİ
Tuğba Belgemen Özer 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği

Giriş: Doğumsal FV ve FVIII’in birlikte eksikliği, ilk kez 1954 yılında Oeri 
tarafından tanımlanmış kanamayla seyreden nadir bir faktör eksikliğidir. 
Genel toplumda oldukça nadir (1:1.000.000) olup, erkek ve kızlarda eşit 
oranda görülür. Otozomal çekinik geçiş gösterir. Akraba evliliklerinin sık 
olduğu Orta Doğu Yahudileri ve Yahudi olmayan İran’lılarda daha sık (yak-
laşık 1:100.000) görülür. Nadir kanama bozukluklarının %3’ünü oluşturur. 
FV ve VIII genlerini etkileyen iki ayrı bozukluğun birlikteliği ile değil, tek 
bir gendeki bozukluk nedeni ile oluşur. Her iki faktör eksikliğinin ayrı ayrı 
eksikliklerinde olduğundan daha fazla bir klinik kanama eğilimi görülmez. 
Kandaki FV ve VIII düzeyleri hastayı ağır, spontan kanama ataklarından 
korumaya genellikle yeterlidir. Eş zamanlı olarak FV ve FVIII’in hem antijen 
düzeyi hem de pıhtılaşma aktivitesi düşük olup genellikle %5-30 arasında 
bulunur.

Olgu: Beş yaşında kız hasta geniz eti ameliyatı öncesi yapılan rutin tara-
mada aPTZ (65.1 sn) ve PZ (18.5 sn) testlerinde yükseklik saptanması ve 
K vitamini uygulandıktan sonra bakılan aPTZ (51 sn) ve PZ (19.2 sn) yük-
sekliğinin devam etmesi nedeniyle konsülte edildi. Özgeçmişinde bilinen 
bir hastalığı, ilaç kullanımı, travma, operasyon öyküsü ve dikkati çeken 
belirgin bir kanama öyküsü olmayan hastanın soygeçmişinde anne baba 
amca çocukları idi, dedede operasyonlardan sonra uzun süre durmayan ve 
hastanede yatarak tedavi edilmeyi gerektiren kanama öyküleri mevcuttu. 
Fizik inceleme her iki bacak ön yüzünde iyileşme aşamasında milimetrik 
eski ekimoz alanları dışında normaldi. Rutin hematolojik ve biyokimyasal 
incelemeleri normal bulunan hastanın hastanemizde tekrarlanan koa-
gülasyon testlerinde PZ: 18.6 sn, INR: 1.6, aPTZ: 65.5 sn, fibrinojen: 276 
bulundu. Koagülopati düşünülen hastanın karışım testi faktör eksikliği 
ile uyumlu idi, inhibitör etkisi saptanmadı. Koagülasyon testlerinden FV: 
%10 ve FVIII: %10.8 ile düşük bulundu. Farklı bir merkezde ikinci kez tek-
rarlanan FV: %16.2 ve FVIII: %2.8 düzeyleri yine düşük saptandı. Hastada 
mevcut, öykü, klinik ve laboratuvar bulgularla doğumsal FV ve VIII eksikliği 
birlikteliği tanısı düşünüldü. Mutasyon incelemesi planlandı.

Çıkarım: Hafif-orta derecede bir kanama yatkınlığı olan, daha çok kolay 
berelenme, burun kanaması ve diş eti kanaması gibi kanamalar tarifle-
yen, spontan kanamalardan ziyade, cerrahi, diş çekimi, travma sonrası 
kanamaların, kadınlarda menoraji ve doğum sonrası kanamaların daha ön 
planda olduğu, anne-baba eş akrabalığı olan, tarama testlerinde APTZ ve 
PZ testlerinin uzun olduğu ancak aPTZ’nin PZ’ye göre orantısız olarak daha 
uzun olduğu hastalarda nadir bir doğumsal faktör eksikliği olan faktör V ve 
VIII eksikliği birlikteliği akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: doğumsal faktör eksikliği, faktör V ve VIII eksikliği

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-204 Referans Numarası: 55

NON HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARIMIZIN 
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Serife Solmaz, Tugba Çetintepe, Celal Acar, Oktay Bilgir

S.b.ü. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Non-Hodgkin lenfoma bağışıklık sisteminin lenf düğümleri, kemik 
iliği, dalak, karaciğer ve gastrointestinal kanal gibi bölgelerindeki B,T ve 
doğal öldürücü hücrelerden köken alan klonal lenfoid sistem tümörle-
ridir. Çalışmamızda Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
Kliniğinde NHL tanılı hastalarımızın verilerini geriye dönük olarak incele-
dik ve literatüre katkı amaçlı sunmayı planladık.

Amaç: Çalışmamızda Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 
Kliniğinde takip edilen 90 NHLtanılı hastanın demografik verileri, klinik 
özellikleri, prognostik belirteçleri, tedavileri ve tedavi yanıtları ile genel 
sağkalım durumlarını değerlendirdik.

Bulgular: Çalışmaya alınan 90 hastadan 47 ‘i erkek (%52.2), 43’ü kadın 
(%47.8) olup, medyan yaş 62idi.34hastanın60 yaş altı olduğu gözlendi.
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Hastaların özellikleri tablo 1’de sunulmuştur. Hastalar histopatolojik tip-
lerine göre incelendiğinde DBBNHL(%67,8),FL (%6,6), MHL(%3,3), MZL 
(%16,7), T hücre lenfoma (%5,6) olduğu görüldü. DBBNHL tanısı olan 61 
hastadan 55 tanesi R-CHOP tedavisi ve 6 tanesi yaş ve ecog performan-
sından dolayı Ritüksimab-steroid tedavisi almıştır. Hastaların 35 tanesinin 
(%57,4) >60 yaş üstü olduğu görülmüştür. DBBNHL tanısı olan hastaların 
tedavi yanıtlarına bakıldığında 48 hastada (%78,6)CR, 7 hastada kısmi 
yanıt (%11,4) ve 6 (%10) hastanın refrakter olduğu saptandı. FL tanısı olan 
6 hastanın R-CVP aldığı ve hepsinin CR’a ulaştığı görüldü. MZL tanısı olan 
hastaların 7 tanesinin tedavisiz izlemde, 3 tanesinde R-CHOP, 5 tanesinde 
R-CVP verilmiş olduğu 13 hastanın (%86.7) 60 yaş üstü olduğu ve tedavi 
yanıtlarının da 8 hastanın(%53,4) CR, 5 hastanın (%33,3) kısmi yanıtlı ve 2 
hastanın (%13,3) ise refrakter olduğu saptanmıştı. MHL tanılı 3 hastanın 
R-CHOP aldığı ve 1 hastanın CR, 2 hastanın PR yanıtına ulaştığı, 5 T hucreli 
lenfomalı hastaya ise CHOP tedavisi verilmiştir. 1 hastanın CR, 2 hastanın 
PR ve 2 hastanın refrakter olduğu görülmüştür. 10 hastada relaps görül-
müş, salvage tedavi almıştır (9 ‘SHAP ve 1’I EPOCH). Hastalarımızdan 4 
tanesine refrakter olması nedeni ile (2 tanesi DBBNHL, 2 tanesi T hücreli 
lenfoma) otolog kök hücre nakli (OHKHN)yapılmıştır. Çalışmaya katılan 
hastalar sağkalım analizine dahil edildi. 18 hastanın (%20) öldüğü, 72 
hastanın ise yaşadığı görüldü. Ortalama genel sağkalım süresi 73 ± 5,3 
ay idi. 5 yıllık genel sağkalım oranı %75 idi. Toplam sağkalım oranı Şekil 
1’de verilmiştir. Hastalıksız Sağkalım ise 5 yıllık %68 olup, 62 ± 5 ay olarak 
saptandı. Hastalıksız sağkalım oranı Şekil 2’de verilmiştir.

Sonuç: Hastalarımızın demografik özellikleri incelendiğinde diğer çalışma-
lar ile benzerdir. Ayrıca tedavi yanıtlarımızvesağkalım oranlarımız literatur 
ile uyumlu olup ulusal verilerimize katkı sağlamak amaçlı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Non Hodgkin Lenfoma, Toplam Sağkalım, Hastalıksız Sağkalım

Şekil 1. Toplam sağkalım

Şekil 2. Hastalıksız sağkalım oranı

Tablo 1. Hasta özellikleri 

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-205 Referans Numarası: 260

VERTEBRAYA SINIRLI DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
Özge Yalıcı1, Hale Tuğba Yel1, Kürsad Önec1, Attila Önmez1, Birgül Önec1

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

Giriş: En yaygın non-Hodgkin Lenfoma (NHL) tipi olan diffuz büyük B 
hücreli lenfoma (DBBHL) hastaları, genellikle nodal hastalık ile başvurur ve 
lenf nodlarının eksizyonu ile tanı konulur. Kemiklerle sınırlı non-Hodgkin 
lenfomalar, tüm NHL’lerin%1’inden daha azını olusturur. Burada, omurga-
da kitle lezyonu ile başvuran ve başka nodal veya ekstra nodal tutulumu 
bulunmayan bir DBBHL olgusunu sunduk.

Olgu sunumu: Koroner arter hastalığı öyküsü olan 58 yaşında erkek 
hasta, son 2 ay içinde kötüleşen sırt ağrısı ve her iki distal ekstremitede 
güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede kas kuvvetinin sol alt 
ekstremitede 2/5 ve sağ alt ekstremitede 4/5 olduğu, ancak başka anor-
mal bulgu olmadığı saptandı. Bilgisayarlı tomografi ve mayetik rezonans 
görüntülemelerde L5 vertebrada yükseklik kaybı ve kompresyon fraktü-
rüne sebep olan bir lezyon görüldü (Şekill 1). Vertebral lezyondan biyop-
sinin patolojik incelemesi DBBHL ile uyumlu bulundu. Pozitron emisyon 
tomografisinde (PET) yüksek tutulumlu (Suvmax 7.3) ve L5’te yükseklik 
kaybına sebep olan lezyon dışında patolojik bulgu görülmedi. Evresi 1E 
olarak belirlendi ve intratekal profilaksi ile R-CHOP (rituksimab, siklofosfa-
mid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon) tedavisi başlandı. İkinci kürden 
sonra, ağrı ve alt ekstremite güc kaybı tamamen ortadan kalktı. Nörolojik 
semptomları yoktu ancak dördüncü kürden sonra yeni bir mediastinal 
lenfadenopati gelişti ve hastalık ilişkili olduğu teyit edilirse ikinci basamak 
tedavi planlanacak.

Tartışma: Primer kemik tutulumu, ekstranodal lenfomaların %5’inden 
daha azdır. Diğer taraftan, lenfomalar tüm kemik tümörlerinin sadece 
%7’sini oluşturur. Omurga lenfoma infiltrasyonu için nadir bir bölgedir, 
ancak hastanın nörolojik defektler olmadan tamamen tedavi edilebileceği 
bir hastalık olduğundan, mutlaka akılda tutulması gereken bir tanıdır.

Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük b hücreli lenfoma, vertebra
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Şekil 1. 

  Erişkin Akut Lösemiler

P-206 Referans Numarası: 177

MULTİPLE MYELOMALI HASTADA TEDAVİ İLİŞKİLİ AKUT 
MİYELOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Hasan Mücahit Özbaş2, Ümit Çobanoğlu3, Nergiz Erkut1,  
Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun  
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Malign hastalıkların tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanlar (siklofosfa-
mid, melphalan, prokarbazin) ve topoizomeraz 2 inhibitörleri (doksorubi-
sin, daunorubisin, epirubisin, mitoksantron) sonrası akut lösemi gelişme 
riski artmaktadır. Multiple Myeloma’lı (MM) hastalarda da melphalanın 
yoğun kullanımı ve son yıllarda özellikle otolog kök hücre nakli (OKHN) 
sonrası lenalidomid kullanımı ile akut lösemi görülme sıklığının arttığı 
izlenmektedir. Bu olgu sunumunda MM tanısıyla tedavisi devam eden 
hastada akut myeloid lösemi gelişimi tartışıldı.

Olgu: 70 yaşında erkek hasta, 5 yıl önce Ig G-kappa MM tanısı ile VED 
(bortezomib, siklofosfamid, dexametazon) tedavi sonrası OKHN yapılıyor. 
OKHN sonrasında birinci yılda relaps izlenen hastaya lenalidomid-dexa-
metazon tedavisi başlanıyor. Mevcut tedavi ile remisyona giren hastaya 
42 ay süreyle tedavi devam ediliyor. Son kontrollerinde lökosit:1.7×10³/µL, 
hemoglobin:5,9gr/dl, trombosit:8×10³/µL olarak saptanması ve periferik 
yaymada blast görülmesi sonrası yapılan kemik iliği aspirasyon inceleme-
sinde %22 oranında miyeloblast, eritroid seride artış ve displazi bulguları 
izlendi. Eş zamanlı incelen biyopsi örneklerinde eritroid seri hiperplazisi ve 
miyeloid seride blast artışı saptandı (Şekil). Hastanın yaşı ve performansı-
na uygun olarak azasitidin tedavisi planlandı. 6 aylık tedavi ile remisyon 
sağlanan hastada tedavi sonrası 4. ayda relaps gelişti, takiben destek 
tedavi ile tedaviye devam edildi. 

MM’li hastalarda alkilleyici ajanlarla tedavi sonrası myelodisplastik send-
rom ve akut lösemi gelişme riski artarken, sekonder malignite gelişimine 
neden olabilen lenalidomid gibi immünomodulatör ilaçların birlikte kulla-
nımı riski daha da artırabilmektedir. Bu vaka bize MM hastalarında OKHN 
sonrası artan akut lösemi riskinin immünomodulatör ilaçların kullanımıyla 
daha da artabileceğini ve bu hastalarda immünomodulatör ilaçların daha 
kısa süreli kullanımının uygun olabileceğini göstermekteydi.
Anahtar Kelimeler: lenalidomid, ikincil lösemi

Şekil 1. Kemik iliği biyopsisi HE ve MPO

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-208 Referans Numarası: 82

ANİ İŞİTME KAYBI İLE PREZENTE OLAN KRONİK MYELOİD 
LÖSEMİ OLGUSU
Nevin Alayvaz Aslan, İdris İnce, Müzeyyen Aslaner

Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Kronik myeloid lösemi olgun ve olgunlaşmakta olan myeloid hücre-
lerin normal farklılaşmasına rağmen anormal üretim ve kontrolsüz çoğal-
ması ile giden patogenezinde BCR-ABL1 füzyon geninin rol aldığı myelop-
roliferatif bir hastalıktır. Tüm lösemilerin %15-20’sini oluşturmaktadır(1). 
Hastaların %50-70’inde WBC 100.000/microL’nin üzerindedir. Lökostaz 
mikrodamarlarda beyaz küre tıkaçlarıyla meydana gelen, azalmış doku 
perfüzyonu nedeniyle sıklıkla respiratuar veya nörolojik semptomlara yol 
açan acil müdahale gerektiren bir durumdur. Nörolojik bulgu ve semp-
tomlar; görme bozuklukları, başağrısı, kulak çınlaması, denge bozuklukla-
rı, konfüzyon ve hatta koma şeklinde görülebilmektedir. Kronik faz KML’de 
ise lökastaz bulguları çok nadiren görülmektedir. Burada kliniğimizde KML 
tanısı alan ve işitme kaybı ile kendini gösteren lökostaz bulgusu olan bir 
olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 36 yaşında erkek hasta artan halsizlik ve 2 ayda 10 kg kilo kaybı 
olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesinde peri-
orbital ödem ve dalak kosta altı 8 cm saptandı, sorgulamasında yeni 
gelişen sağ tarafta tek taraflı işitme kaybı mevcuttu. Laboratuvar değer-
lendirmesinde beyaz küre:500,000/mcL, Hb:11,2g/dL, trombosit:159000/
mcL LDH:1202U/L, CRP:4,12g/dL, sedim:1mm/h olarak saptandı. Periferik 
yaymasında %2 blast, %5 basofil, %6 eosinofil, %25 myelosit, %12 metam-
yelosit, %5 promyelositler, %15 band, %18 segmente nötrofil, %8 lenfosit, 
%4 monosit ve normoblast izlendi. Kemik iliği aspirasyonunda ise mye-
loid/eritroid: 12/1 ve %5 blast izlendi. Kronik myeloid lösemi ön tanısı ile 
hastaya yoğun i.v hidrasyon ve hidroksiüre tedavisi 3gr/gün olarak başlan-
dı. Tek taraflı işitme kaybı olan hastanın işitme testi sonucunda sağ kulakta 
sensörinöral işitme kaybı tespit edildi. Kranial mrg çekilerek patoloji olma-
dığı görüldü. İşitme kaybı lökastaza bağlı olarak düşünüldü. Merkezimizde 
lökoferez yapılmaması nedeniyle hidroksiüre dozu günlük 4gr’a çıkıldı ve 
hızlı sitoredüksiyon için ARA-c 2x30mg tedaviye eklendi. Antiödem etkisi 
için deksametazon 4x8mg olarak verildi. Hastanın 6. Günde wbc:146000’e 
geriledi, ve tekrar yapılan işitme testinde sağ kulakta işitmede %50 düzel-
me olduğu görüldü. 8. Günde PCR ile BCR-ABL IS %72,6 olan ve FISH ile 
%40 oranında translokasyon saptanan hastaya imatinib tedavisi eklendi. 
1. ay sonunda imatinib ile hematolojik tam yanıt elde edilen hastanın 
işitme kaybının tama yakın düzeldiği tespit edildi. 

Tartışma: Lökostaz bulgusu olarak İşitme kaybı lösemik hücrelerin özellik-
le vertebrobasilar arterde mikrodolaşımı tıkaması ve ayrıca iç kulak ve orta 



351

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

kulak ile ilişkili temporal kemikte oluşturdukları histopatolojik değişiklik-
lerle açıklanmaktadır (6). Bu vakamız da işitme kaybı lökostaza bağlı geliş-
miş ancak hızlı sitoredüksiyon ile kalıcı işitme kaybının önüne geçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, lökastaz, işitme kaybı

  Erişkin Akut Lösemiler
P-209 Referans Numarası: 212

NADİR BİR VAKA: AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE İZOLE 
OPTİK SİNİR TUTULUMU
Pınar Cömert, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Çiğdem Pala Öztürk, Senem Maral, 
Hacer Berna Afacan Öztürk, Osman Şahin, Buğra Sağlam

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Akut lenfoblastik lösemide (ALL) optik sinir tutulumu oldukça nadir 
görülmektedir. Oküler tutulum progresif hastalıkla ilişkilidir ve genel-
likle hematolojik relapslarda izlenir. Bu sunumda vakamız hematolojik 
olarak remisyonda seyredip, izole optik sinir tutulumu saptanan bir ALL 
olgusudur.

Olgu: 48 yaşında ALL tanısı alan erkek hastada HiperCVAD (siklofosfamid, 
vinkristin, adriamisin, deksametazon) kemoterapisi ile tam remisyon sağ-
landı. Tam uyumlu donörü olmayan hasta akraba dışı tarama programına 
alındı. Bu arada takiplerine gelmeyen hasta, ileus ile hastanemize sevk 
edildi, hematolojik relaps saptandı. FLAG-IDA (fludarabin, sitarabin, G-CSF, 
idarubisin) ile tam remisyona giren hastaya akraba dışı donör bulundu ve 
allojenik kemik iliği nakli (AKİT) hazırlıklarına başlandı. Hazırlık aşamasın-
da ikinci kez hastalık relapsı gelişti ve tekrar FLAG-IDA planlandı. Üçüncü 
kez remisyona giren hastanın AKİT hazırlıklarına tekrar başlandı. Bu arada 
hasta sağ gözde ağrı ve görmede bulanıklaşma şikayeti ile başvurdu. 
Oftalmolojik incelemesinde sağ gözde görme keskinliğinde azalma, göz 
dibi incelemesinde ise evre 4 papillit, papiller ödem ve fundusta hemo-
rajiler tespit edildi. Orbital MRG’da sağ retroorbital yağ dokuda kontrast 
tutulumu, sağ optik sinirde sola göre incelme izlendi. Beyin omurilik sıvısı 
incelemesinde anormal hücre görülmedi. Kranial MRG’de sağ optik sinir 
dışında (soldakine göre incelme izlendi) diğer kranial yapılarda patoloji 
saptanmadı.

Bu arada yapılan hastalık değerlendirmesinde kemik iliğinde blast sayısı 
yüzde beşin altında izlendi, hematolojik relaps ile ilgili bulgu saptanmadı. 

Takiplerinde sağ gözde görme yüzde yüze ulaşan hastanın günlük oftal-
mik değerlendirmesinde, sağ optik diskteki ödemde artış saptandı. ALL’ye 
bağlı optik sinir tutulumu düşünülen hastaya intratekal kemoterapi 
(metotreksat, sitarabin, deksametazon) uygulanıp, HiperCVAD B kolu ile 
devam edildi ayrıca steroid başlandı. Takiplerinde yüzde seksen civarında 
görme kaybı devam eden hasta, hematolojik olarak remisyonda olup AKIT 
yapılmıştır.

Tartışma: Bu vaka ALL’de hastalık remisyonda olsa da orbital yapıların 
tutulabileceğini, oftalmik değerlendirmenin erken tanı ve tedavide önem-
li bir basamak olduğuna dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: akut lenfoblastik lösemi, optik sinir

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-210 Referans Numarası: 367

KOLESTAZ İLE BAŞVURAN ADOLESANDA HAYATI TEHDİT 
EDEN GEOTRİCUM SPP. İNFEKSİYONU
Selime Aydoğdu1, Gürcan Dikme1, Başak Adaklı Aksoy2, Funda Çipe4, İrem Gamsızoğlu3, 
Tunç Fışgın3, Ceyhun Bozkurt2

1Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, Çocuk Hematoloji&onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi 
3Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi 
4Çocuk Allerji ve İmmunoloji

Giriş: Hayatı tehdit eden invaziv fungal infeksiyonlar (İFİ) genellikle konje-
nital veya akkiz immun yetmeliği olan insanlarda meydana gelir. Nadiren 
sağlıklı görünen insanlarda da görülür. Aspergillus ve kandida sık IFI nede-
ni olurken Geotricum türleri nadir görülür. Bu yazıda sekonder kolastatik 
hepatit ve yaygın lenfadenit ile başvuran, öncesinde sağlıklı 13 yaşındaki 
erkek hasta sunuldu.

Olgu Sunumu: Öncesinde herhangi bir sağlıklı Irak uyruklu 13 yaşındaki 
erkek hasta cilt renginde sararma şikayeti ile hastaneye başvurmuş. 6 
kilo kaybeden hastada sarılık yanında hepatosplenomegali (HSM) ve 
sol aksiller lenfadenopati (LAP) saptanmış. Karaciğer ve lenf bezi tru-cut 
biyopsisinde otoimmun hepatit ve granülamatöz lenfadenit (Sarkoidoz?) 
saptanmış. HSM ve sol aksillada LAP vardı. Laboratuvar incelemede anemi, 
lökositoz, trombositoz, Ferritin(13727 ng/dl) ve B12(886pg/dl) yüksekliği 
saptandı. Karaciğer enzimleri (AST:112 IU/L, LDH:579IU/L, ALT:105IU/L) 
ve bilüribin yüksekliği (total bil:18.56mg/dl, direkt bil:14.28mg/dl), 
hipoalbüminemisi(2.2g/dl) mevcuttu. Koagülopatisi yoktu. Diğer biyo-
kimyasal testleri normaldi. Batın USG’de HSM ve dalak hilusunda patolojik 
LAP izlendi. Viral hepatit ve otoimmun hepatit testleri, alfa1 antitripsin, 
serüloplazmin, metabolik tarama testleri, NSE, AFP ve beta HCG normaldi. 
TB gold testi ve ACE normal saptandı. JAK 2 mutasyonu ve t(9;22) nor-
maldi. Manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCP)’de intrahepatik 
safra yollarında genişlemişti, karaciğer dışı safra kanalları seçilmedi. Toraks 
BT’de mediastinal, hiler, sol aksillar, infra-supraklaviküler multipl LAP sap-
tandı. Kemik iliği aspirasyonunda blast görülmedi. Karaciğer ve lenf bezi 
biyopsi materyalleri tekrar değerlendirildi, non nekrotizan granülomatöz 
lendadenit ve karaciğerde koletaza sekonder inflamasyon saptandı. Sol 
aksiller LAP’den eksizyonel biyopsi yapıldı. Lenf bezinde abseleşme ve 
nekroz içeren granülomlar görüldü. Mikobakteri görülmedi. Materyalde 
hifler görüldü. İdentifikasyonunda Geotricum Supp. üredi. Hastanın sis-
temik mantar infeksiyonu ve immünyetmezlik tabloları açısından araştı-
rılması önerildi. İgG: 3137mg/dl, İgA ve İgM normal, lenfosit alt grupları 
normal, İgE 1667mg/dl, NBT normal saptandı. Hiper İgE sendromu düşü-
nüldü, tüm eksom analizi istendi. Antifungal tedavi alan hastanın bulgula-
rı kısmen geriledi. Antifungal tedaviye devam edildi.

Tartışma ve Sonuç: Primer ve sekonder immun yetmezlikli hastalarda 
tedavilerdeki gelişmelerle yaşam sürelerinin uzaması, İFİ görülme sıklığı 
artmaktadır. Geotricum türü mantarlar insanda nadiren İFİ yapar, akciğer, 
karaciğer, dalak, böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yapabilir. 2016 
yılında Graef ve ark. Fungiskope’de 10 ülkenin,12 yıllık kaydını incelenmiş, 
23 nadir İFİ etkeninin 4’ü Geotricum olarak belirlenmiştir. Hastaların hepsi 
erişkin ve malignensi nedeniyle kemoterapi almış ve nötropeniktir. Bizim 
ergenolgumuzda malignensi saptamadık.İmmun yetmezlikler açısından 
hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Geotricum spp, kolestatik hepatit, lenfadenit, adolesan,

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-211 Referans Numarası: 124

DİRENÇLİ BİR EVANS SENDROMU OLGUSU
Ali Yılmazer1, Mehmet Selman Öntan1, Burcu Çoban1, Alev Garip Acar2,  
Aybüke Olgun3, Süreyya Yiğit Kaya4, Özden Pişkin2, İnci Alacacıoğlu2, Mehmet Ali Özcan2, 
Fatih Demirkan2, Güner Hayri Özsan2, Bülent Ündar2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
3İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı 
4Batman Bölge Devlet Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Evans sendromu otoimmün trombositopeni (İTP) ve otoimmün 
hemolitik anemi (OİHA) ile karakterize nadir bir sendromdur. Evans send-
romu ilk kez 1951 yılında birincil trombositopeni ve kazanılmış hemolitik 
anemi arasında ilişki kurularak tanımlanmıştır. Altta yatan neden tam ola-
rak bilinmemektedir. Klinik bulgular ve tedaviye cevap açısından hastalar 
arasında farklılıklar görülür.

Olgu: 29 yaşında bilinen herhangi bir yandaş hastalığı olmayan erkek 
hasta yaklaşık 5 gündür olan çarpıntı hissi, yorgunluk, solukluk, üşüme 
ve titreme şikâyetleri ile hastanemiz acil servis birimine başvurdu. Yakın 
zamanda geçirilen ateşli bir hastalık, herhangi bir ilaç ya da bitkisel 
ürün kullanımı olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde karaciğer 
midklaviküler hatta kot kavsini 2 cm geçmiş, traube alanı kapalı saptandı. 
Lenfadenopati ele gelmedi. Hastanın tetkiklerinde derin makrositer anemi 
ve trombositopeni saptandı (beyaz küre:7.5x103µL, kırmızı küre:1.22x106/
µL, hemoglobin (hgb):5.7 g/dL ortalama kırmızı küre hacmi:129.8 fL, 
trombosit:11x103/µL, retikulosit:%14,65, laktat dehidrogenaz:748 U/L, 
total bilirubin:2.79 mg/dL, indirekt bilirubin:2.32 mg/dL). Periferik yay-
masında anizositoz, makrositer eritrositler, polikromazi, normoblastlar, 
hipersegmente nötrofiller ve tek tük dev trombositler görülürken, trom-
bosit sayısı kan sayımı ile uyumlu izlendi. Atipik hücre izlenmedi. İndirek 
coombs testi pozitif, direk coombs testleri ahg 3+, ıgg 3+ C3d 3+ sap-
tandı. Evans Sendromu olarak değerlendirilen hastaya 1 mg/kg dozunda 
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metilprednizolon (MP) başlandı. 5 gün boyunca 100 mg MP tedavisi alan 
hastanın anemisinde ve trombositopenisinde düzelme olmaması nedeni 
ile damar içi immunglobulin (IVIG) tedavisi 400 mg/kg/gün 5 gün süreyle 
verildi. Tedaviye yanıt alınamayan hastanın MP dozu azaltılarak kesilirken, 
batın görüntülemesinde dalak 130 mm ile artmış boyutlarda ve aksesuar 
dalak saptandı. Yapılan kemik iliği biyopsisinde eritroid hiperplazi görül-
dü. Splenektomi planlanan hastaya operasyondan 3 gün önce 2 mg iv 
vinkristin uygulaması yapıldı. Operasyon sonrası süreçte trombosit değer-
leri olağan olan, hgb değerleri ve hemoliz parametreleri düzelen ancak 
coombs testlerindeki pozitifliği devam eden hastanın izleminde trom-
bosit değerlerinde tedrici azalma görülmesi ile splenektomiye dirençli 
olarak değerlendirildi. Rituksimab 375 mg/m2/hafta 4 hafta süreyle verildi. 
Teşhisinin birinci yılında tedavisiz olarak izlenen hastanın son trombosit 
değeri 117x103/µL saptandı. Anemisi düzelen hastanın hemoliz paramet-
releri olağan olup izlemi devam etmektedir. 

Sonuç: OİHA tanısı alan hastada trombositopeni, İTP tanısıyla takip edilen 
hastada Coombs testi pozitif hemolitik anemi saptandığında Evans send-
romu düşünülmeli, hemen tedaviye başlanmalı ve hasta uzun dönemde 
relaps olabileceği göz önünde bulundurularak izleme alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: otoimmun hemolitik anemi, immun trombositopeni

  Erişkin Akut Lösemiler

P-212 Referans Numarası: 95

AKUT MİYELOİD LÖSEMİ’DE KARACİĞER TUTULUMU
Ali Doğan, Sinan Demircioğlu, Ömer Ekinci, Cengiz Demir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Kliniği

Giriş: Akut miyeloid lösemi (AML)’li hastalarda nadiren ekstramedüller 
tutulum görülebilir. Ekstramedüller tutulum miyeloid sarkom, granülo-
sitik sarkom veya kloroma olarak da adlandırılır. Ekstramedüller hastalık, 
lösemi tanısından önce, eş zamanlı veya relapsta ortaya çıkabilir. En sık 
yerleşim yeri yumuşak doku, kemik, periost ve lenf düğümleridir. Daha az 
sıklıkla ise orbita, bağırsak, mediasten, epidural bölge, uterus ve overlerde 
görülür. Bizde tanı anında karaciğer tutulumu olan hastamızı sunduk.

Olgu: Altmış yedi yaşında kadın hasta halsizlik ve vücudunda morarma 
şikayetleri sebebiyle başvurdu. Fizik muayenesinde skleralarda ikter, 
kollarında ve karın bölgesinde ekimozlar saptandı. Hemoglobin 7.8 
gr/dl, lökosit sayısı 4.4 109/L, nötrofil sayısı 1.1 109/L, trombosit sayısı 
30X109/L, CRP 29 mg/L, INR 1.1, PT 14 sn, aPTT 30 sn, fibrinojen 451 mg/
dl, D-Dimer 2.4 µg/ml, kreatinin 0.6 mg/dl, AST 40 U/L, ALT 29 U/L, GGT 
872 U/L, ALP 496 U/L, LDH 307 U/L, direkt bilirubin 5.7 mg/dl, direkt bili-
rubin 3,8 mg/dl idi. Periferik yaymada myeloblastlar ve auer rod izlendi. 
Kemik iliği aspirasyon yaymasında %20’in üzerinde myeloblast saptandı. 
Flow sitometri akut miyeloid lösemi ile uyumlu bulundu. Direkt/indirekt 
coombs testleri, brucella, HbsAg, antiHCV, anti HIV, parvovirüs B 19 IgM, 
CMV IgM, EBV IgM, HSV IgM, AMA M2, anti düz kas antikoru, ANA, anti 
LKM1 gibi otoimmün hepatit belirteçleri negatif olarak saptandı. Batın 
USG’de karaciğer 19.5 cm, dalak 16 cm büyüklüğünde olup karaciğer ve 
safra yollarında yer kaplayan lezyon ve tıkanıklık tespit edilmedi. Genetik 
testlerinden inv(16) pozitif olarak saptandı. Hastaya 3+7 (idarubisin ve 
sitarabin) remisyon indüksiyon kemoterapisi verildi. Kemoterapi sonrası 
bilirubin değerleri normal sınırlara kadar geriledi. Tedavinin 18. gününde 
AST 11 U/L, ALT 17 U/L, GGT 417 U/L, ALP 310 U/L, direkt bilirubin 0.7 mg/
dl, indirekt bilirubin 1.1 mg/dl olarak saptandı. Kontrol USG’de karaciğer 
ve dalak boyutlarında küçülme olup karaciğer 17 cm, dalak 15 cm büyük-
lüğünde ölçüldü. Takipte bilirubin artışı izlenmedi. Bilirubün yüksekliği 
başka organik sebeble açıklanamayan ve kemoterapi sonrası bilirubinleri 
normal sınırlara gerileyen hasta AML karaciğer tutulumu olarak kabul 
edildi. İndüksiyon kemoterapisi sonrası remisyon elde edildi. Yüksek doz 
sitarabin ile konsalidasyon tedavisi uygulandı.

Tartışma: AML hastaları genellikle pansitopeninin komplikasyonlarına 
bağlı semptomlar ile başvururlar. Ekstramedüller tutulumunun klinik 
görünümü ise tutulan organ ve bölgeye göre değişmektedir. Kesin tanısı 
biyopsi ile konulur. Bizim hastamızda olduğu gibi AML hastalarında kana-
ma riskinden dolayı her zaman biyopsi yapılamayabilir. Bu yüzden hepa-
tomegali, karaciğer fonksiyon testleri anormalliği ve bilirubin yüksekliğine 
sebeb olabilecek diğer hastalıklar ekarte edildiği durumlarda karaciğer 
tutulumu akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, ekstramedüller hastalık, karaciğer 
tutulumu

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-213 Referans Numarası: 45

ORBİTAL TUTULUMLU MANTLE CELL LENFOMA: OLGU 
SUNUMU
Ahmet Kürşad Güneş, Hilmi Erdem Gözden, Ali İhsan Gemici, Murat Çınarsoy 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Mantle Hücreli Lenfoma (MCL), matür B hücreli lenfomalardan olup, 
erişkin NHL’lerin yaklaşık %3-10’unu oluşturmaktadır. Medyan tanı yaşı 68 
olup, genellikle agresif seyir göstermektedir. Hastaların %70’i ileri evrede 
tanı almaktadır. Hastaların %75’i klasik lenfadenopati ile prezente olurken, 
%25 hasta ekstranodal tutulum ile başvurmaktadır. Ekstranodal tutulum 
alanlarında ise en sık tutulanlar sırası ile gastrointestinal sistem, meme, 
plevra ve orbitadır. İmmün fenotipik olarak; yüksek oranda yüzey immün 
globulini (IgM/IgD), B hücre antijenleri (CD19,CD20,CD22) yanı sıra CD5 ve 
CD23 eksprese edebilir. %95 oranda t(11,14) translokasyonu sonucunda 
oluşan siklinD1 ekspresyonu tespit edilir ve Mantle hücreli lenfomanın 
diğer lenfoproliferatif hastalıkları ile ayrımında önemli bir belirteçtir. SRY-
related HMG ailesinin bir üyesi olan SOX-11 eskpresyonu SiklinD1 negatif 
vakalarda tespit edilebilir. 

Olgu: 56 yaşında erkek hasta, 2014’de boyunda şişlik ve B semptomları 
yakınması ile dış merkezde evre IIIB mantle cell lenfoma tanısı almış ancak 
hasta tedaviyi kabul etmemiş ve takipsiz kalmış, 2015’de ise b semp-
tomları ilerlemesi ve kitlelerin büyümesi üzerine, 8 kür R-CHOP tedavisi 
verilmiş, hastaya konsolidasyon amaçlı otolog kök hücre nakli önerilmiş 
ancak hasta kabul etmemiş. Haziran 2018 de hasta kliniğimize yaklaşık 2 
aydır sağ göz kenarından başlayan ve göze doğru ilerleyen şişlik şikayeti 
ile başvurdu. Sistemik muayenesinde lenfadenopati ya da organomegali 
tespit edilmedi. haricen yapılan göz muayenesinde sağ orbital kenarda 
2x2 cmlik, sert kıvamlı, fikse görünümde kitle tespit edildi. (Şekil 1) Yapılan 
görüntülemede, sağ göz kenarından başlayan ve orbita içine uzanım gös-
teren göz küresini kenara iten kontrast tutulumu olan kitle lezyonu tespit 
edildi. Yapılan biyopsi sonucunda patoloji, CD5+19+20+22+23+ siklinD1+ 
mantle hücreli lenfoma ile uyumlu geldi. Rasyasyon onkolojisi ile konsül-
tasyon sonucunda kitlenin Radyoterapi için uygun olmadığı görüşünü 
takiben hastaya yüksek doz ARA-C içeren R-DHAP protokolü başlandı. 

Tartışma: Orbital bölgeyi tutan malignitelerden bir tanesi de lenfomalar-
dır. Doğu toplumlarında daha çok NK/T hücreli lenfomlar saptanırken batı 
toplumlarında ise B hücreli lenfomalar daha fazla görülmektedir. Mantle 
Hücreli Lenfoma, ekstra nodal tutulumun sıklıkla görüldüğü B hücreli len-
fomalardan birisidir. Bu vakamızda izole orbital tutulum ile nüks gelişmiş 
mantle hücreli lenfoma hastasını sınmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Mantle Hücreli Lenfoma, Orbital tutulum

Şekil 1. 
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-214 Referans Numarası: 196

PAROTİS BEZİNİN PRİMER YAYGIN BÜYÜK B HÜCRELİ 
LENFOMASI; NADİR BİR OLGU
Atakan Tekinalp1, Muhammed Hasan Güler2

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Hematoloji Bölümü 
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Ekstranodal lenfomalar en yaygın olarak gastrointestinal sistemde 
görülmektedir. Ekstranodal NHL tüm lenfomaların %25-40’ını oluşturur-
ken primer tükrük bezi lenfomaları bunların %5’ini kapsamaktadır. Bu 
posterde primer parotis bezi YBBHL tanılı bir olguyu sunduk. 

Olgu: 60 yaşında kadın hasta. Yaklaşık 3 ay önce alt çenesinin sol tarafın-
da, hareketle artan ağrılı şişlik gelişmiş. Boyun USG’de sol submandibular 
alanda 24x22 mm çapta kitlesel lezyon ve komşuluğunda 16x12 mm 
boyutlarında lenf nodu izlenmiş. Boyun MR’da ise bu lezyonun sol paro-
tis bezinden başlayıp submandibular alana doğru yayıldığı, 40x30 mm 
boyutlarında olduğu, posterior komşuluğunda da 12 mm çapta lenf nodu 
ile uyumlu lezyon bulunduğu belirtilmiş. Hastaya parotis bezinden yapı-
lan tru-cut biyopsi ile YBBHL tanısı konularak tarafımıza yönlendirilmiş. 
Olgu tarafımıza başvurduğunda konstitüsyonel semptomlar tariflemekte 
olup fizik muayenesinde sol parotis lojuna uyan alanda ağrılı, hiperemik 
4x3 cm çapa yakın boyutta kitlesel lezyon mevcut idi. PET/BT’de parotis 
bezinde ve çevresindeki lenf nodlarında FDG tutulumu izlendi. Diğer 
vücut alanlarında tutulum saptanmadı. Olgu parotis bezi tutulumlu eks-
tranodal YBBHL kabul edildi. Tetkiklerinde hafif trombositoz (473.000 /L) 
dışında anlamlı bulgusu yoktu. Kemik iliği biyopsisinde tutulum saptan-
madı. Olgu Evre II-E olarak kabul edildi. IPI skoru 1 olup düşük riskli grupta 
idi (LDH: 297 IU). Olguya R-CHOP kemoterapisi başlandı. Henüz ikinci kür 
uygulanmış olup halen tedavi ve takibimiz altındadır. 

Tartışma: Tükrük bezi lenfomaları oldukça nadir olup literatürde olgu 
bildirileri şeklindedir. Parotis bezi inflamatuar hastalıklarının rolü olduğu 
belirtilse de etyolojisi net değildir. Tedavi yönetimi diğer YBBHL olduğu 
gibi evre ve risk grubuna göre yapılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: YBBHL, Parotis bezi

Kaynaklar

1. Dispenza F, Cicero G, Mortellaro G, Marchese D, Kulamarva G, Dispenza C. Primary non-
Hodgkin lymphoma of the parotid gland. Braz J Otorhinolaryngol. 2011;77:639–44.

2. Gnepp DR, Henley JD, Simpson RH, Eveson J. Salivaryand lacrimal glands. In: 
Gnepp DR, editor. Diagnostic Surgical Pathology of TheHeadand Neck. 2nd ed. 
Philadelphia: Elsevier; 2009. pp. 420–2.

3. Stein ME, Kuten A, Ben-Shachar M, et al. Diagnosis and treatment of primary non-
Hodgkin’s lymphoma of the parotid gland: A retrospective study-Experience at the 
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-215 Referans Numarası: 233

CD 23 EKSPRESE EDEN DİFFÜZ FOLLİKÜLER LENFOMA: 
NADİR BİR OLGU
Ayşenur Arslan1, Derya Demir2, Nazan Özsan2, Mine Hekimgil2, Güray Saydam1,  
Mahmut Töbü1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Folliküler lenfoma, non-Hodgkin lenfomaların %20-25’ini temsil 
etmekte olup nodal folliküler lenfomalarda diffüz patern ve CD23 eks-
presyonunun nadir görülmesi tanısal zorluklara yol açmaktadır. İnguinal 
bölgede şişlik şikayeti ile başvuran hastanın yapılan eksizyonel lenf nodu 
biyopsi materyaline immunohistokimyasal boyama yapıldı ve incelemeler 
sonucunda hastaya nadir görülen CD23 pozitif diffüz folliküler lenfoma 
tanısı koyuldu. 

Olgu: 49 yaşında kadın hasta sol inguinal bölgede şişlik ile başvurmuş 
olup fizik muayenede 4 x2.5 cm boyutunda, hareketli, yumuşak kıvamlı, 
ağrısız lenf nodu saptandı. Muayene ile başka odakta lenfadenomegali 
saptanmadı. Mevcut lenf noduna eksizyonel biyopsi yapıldı. Geleneksel 
immunhistokimyasal boyamalar yapılarak diffüz büyüme paterni ve 
neoplastik lenfoid hücrelerde yaygın CD23 pozitifliği saptandı. CD2, 3, 5 
ve 8 negatif, CD20 ve CD23 pozitif saptanarak hasta CD23 pozitif diffüz 
folliküler lenfoma tanısı aldı. Biyopsi sonrası evreleme amaçlı yapılan 
PET-BT’de metabolik olarak aktif lenf bezi saptanmadı. Hastaya bölgesel 
radyoterapi uygulandı.

Tartışma: Folliküler lenfoma, non-Hodgkin lenfomaların en sık 2. alt 
tipidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 14000 folliküler 
lenfoma tanısı koyulmaktadır. Diffüz patern ve CD23 pozitifliği saptanan 
folliküler lenfoma olguları ise nadirdir. Sıklıkla inguinal lenf nodu ile 
sınırlı olup düşük klinik evrede tanı almaktadır. CD23 ekspresyonu olan 
folliküler lenfomalarda overall sağkalım ve olaysız sağkalım klasik FL’ye 
göre daha yüksek saptanmıştır. Bizim vakamız da literatürde bulunan az 
sayıda olgu ile klinik prezentasyon açısından benzerlik göstermektedir. 
Klinikopatolojik olarak foliküler lenfoma tanısı konulan vakalar prognoz 
tayini, alt tip klasifikasyonu ve literatüre katkıda bulunabilmek amacıyla 
immunohistokimyasal olarak CD23 boyanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: folliküler lenfoma, non-hodgkin lenfoma, CD23, CD23 
ekspresyonu

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

P-216 Referans Numarası: 143

TALASEMİ MAJORLÜ ÇOCUK HASTADA DEFERASİROKS 
DOZ ARTIŞINA BAĞLI GELİŞEN PROTEİNÜRİ: OLGU 
SUNUMU
Hakan Sarbay1, Mehtap Akbalık Kara2

1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
2Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Nefrolojisi

Giriş: Kronik transfüzyonlara bağlı demir birikimi, B talasemi majörde en 
önemli problemdir. Kalp, karaciğer ve endokrin organlar en çok demir 
birikiminin olduğu organlardır. Deferasiroks, B-talasemi tedavisinde kulla-
nılan demir şelatörüdür. Sık görülen yan etkilerinden biri nefrotoksisitedir. 
Yaklaşık 10 hastadan birinde görülür. Nefrotoksisite; böbrek yetmezliği, 
glomerulonefrit, intertisyel nefrit ve tubulopati şeklinde görülebilmekte-
dir. Bu yazıda deferasiroks dozunun arttırılması sonrası proteinüri gelişen 
bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Talasemi majör nedeniyle takipli erkek hasta, 4 yıldır deferasiroks 
tedavisi kullanıyor. 6 yaşındaki hastanın kontrollerinde ferritin değerleri 
3500 ng/ml üstünde seyretmekteydi. Takiplerinde karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri normal sınırlarda, akut faz reaktanları negatif saptan-
maktaydı. Hastanın klinik ve laboratuvar değerlendirmesinde enfeksiyon 
lehine bulgu saptanmadı. Son bakılan ferritin: 4196 ng/ml saptanması 
nedeniyle deferasiroks dozu 30 mg/kg/gün’den 40 mg/kg/gün’e arttırıldı. 
Hastanın 3 hafta sonra transfüzyon öncesinde yapılan tetkiklerinde wbc: 
10770/mm3, nöt: 7230/mm3, hgb: 9,8 gr/dl, plt: 347.000/mm3, ferritin: 
2388 ng/ml, AST: 45 U/L, ALT: 35 U/L, üre: 17 mg/dl, kreatinin: 0,4 mg/
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dl idi. Tam idrar tahlilinde +3 protein görülen hastanın total protein: 6,2 
g/dl, albümin: 3,2 g/dl, spot idrar protein/kreatinin oranı: 2,5 saptandı. 
Semptom ve bulgusu olmayan hastada deferasiroks kesildi. Takiplerinde 1 
hafta sonra tam idrar tahlilinde protein +1, spot idrar protein/kreatin oranı 
1’e geriledi. İlacın kesilmesinin 2. haftasında tam idrar tahlilinde proteinüri 
saptanmadı. Spot idrar protein/kreatin oranı 0,3 saptandı. Altı hafta sonra 
kontrol tetkikleri normal olan proteinüri saptanmayan hastaya 30 mg/
kg/gün dozunda deferasiroks başlandı. Kontrol tetkiklerinde proteinüri 
ve spot idrar protein/kreatin oranında artma görülmedi. Hastanın ferritin 
değerleri 2000-3000 ng/ml arasında seyretti. Deferasiroks doz artışına 
bağlı proteinüri düşünüldü. İlacın kesilmesinin ardından haftada bir tetkik 
edilen hastanın 2. haftada idrar tahlilinde proteinüri saptanmadı. Spot 
idrar protein kreatin oranı 0,32’ye geriledi. 6. Haftada bakılan tetkiklerinde 
idrarda protein saptanmaması üzerine 30 mg/kg/gün deferasiroks tekrar 
başlandı. Takiplerinde proteinüri görülmedi (Tablo 1).
Anahtar Kelimeler: Talasemi major, deferasiroks, proteinüri

Tablo 1. Hastanın laboratuvar tetkikleri

Proteinüri 
saptanması ve 
deferasiroksun 

kesilmesi 1. hafta 2. hafta 3. hafta

6. hafta  
30 mg/kg/gün 

deferasiroks 
başlandı 9. hafta

Ferritin  
(ng/ml)

2388 - - 2270 2560 2940

Hgb  
(g/dl)

9,8 - - 10,2 10,1 9,7

Üre  
(mg/dl)

17 - - 25 20 23

Kreatinin 
(mg/dl)

0,4 - - 0,46 0,37 0,5

TİT protein +3 +1 0 0 0 0
Spot idrar 
prot/kreat

2,5 1 0,32 0,31 0,36 0,36

T.protein 
(g/dl)

6,2 - - - 6 -

Albümin 
(g/dl)

3,2 - - - 3,4 -

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-217 Referans Numarası: 293

ERİŞKİN HASTADA PEDİATRİK TİP FOLİKÜLER LENFOMA: 
OLGU SUNUMU
Tuğba Kıratlı1, Fatma Geçgel2, Işık Kaygusuz Atagündüz2, Tayfun Elibol2, Yıldız İpek2,  
Asu Fergün Yılmaz2, Tayfur Toptaş2, Süheyla Bozkurt3, Ayşe Tülin Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Pediatrik tip foliküler lenfoma (PTFL), adolesan ve genç erişkinlerde 
daha sık görülebilen nadir bir lenfoma tipidir. Dünya Sağlık Örgütü lenfoid 
neoplazm sınıflaması 2016 revizyonunda ayrı bir sınıf olarak kabul edil-
miştir. En sık boyunda lokalize lenf nodu (LN) tutulumuyla karşımıza çık-
maktadır. PTFL foliküler yapı içerisinde orta büyüklükte blastoid hücrelerle 
karakterize, %30’dan fazla Ki67 fraksiyonuyla yüksek grade histolojik özel-
liğe sahiptir. İmmunofenotipik olarak CD10, CD20, Bcl-6 (+), Bcl-2, MUM-1/
IRF4 (-) ve Bcl-2/Bcl-6 rearanjmanı içermemektedir. Patolojik olarak agresif 
görünüme rağmen sağkalım mükemmeldir. Bu olgu sunumunda, sebat 
eden servikal lenfadenomegalisi (LAM) olup üç yıllık takip sonucu tekrar-
lanan biyopside PTFL tanısı alan genç erişkin hasta bildirilmiştir.

Olgu: 22 yaşında erkek hasta, 6 aydır servikal bölgede mevcut olan LAM 
ile tarafımıza başvurdu. Mayıs 2013’te LN eksizyonel biyopsisinin patolojik 
değerlendirilmesi reaktif hiperplazi ile uyumlu bulunmuş ve olası enfeksi-
yöz etkenler dışlanmıştı. B semptomları tariflemeyen hastanın fizik muaye-
nesinde ve tomografik görüntülemelerinde servikal bölgede en büyüğü 
10 mm boyutlu multipl LN dışında patoloji saptanmamıştı. Hemogram 
ve biyokimyasal değerleri normal olup, sedimentasyon: 13 mm/saat idi. 
Ocak 2014’te boyun USG ile değerlendirilen hastada; sağ servikal zincirde 
en büyüğü 29x15 mm boyutunda korteksi kalınlaşmış birkaç adet ve sol 

servikal zincirde en büyüğü 10x4 mm olan ekojen hilusları izlenebilen bir-
kaç adet LN saptandı. PET-CT’de sağ servikal seviye 2B’de ve sağ aksillada 
multipl malignite şüpheli LN saptandı. Mart 2014’te yapılan eksizyonel LN 
biyopsi sonucu reaktif hiperplazi ile uyumlu bulundu. Takibinde Temmuz 
2016’da boyun BT’de sağ servikal zincirde en büyüğü yaklaşık 45x20 mm 
boyutlarında konglomerasyon gösteren, sol servikal zincirde milimetrik 
LN izlendi. Hasta eksizyonel LN biyopsi tekrarını kabul etmedi. Mart 
2017’de boyun BT’de LN’da %15’lik boyut artışı saptandı. Nisan 2017’de 
sağ servikal LN’dan eksizyonel biyopsi yapıldı. Folikül alanlarında CD10 (-), 
bcl-6 (+), bcl-2 (-) ve CISH ile kappa (+)’liği gösterilmesiyle “PTFL’’>%75 gra-
nüler patern, grade 3a tanısı konuldu. Evreleme amaçlı çekilen PET-CT’de 
bilateral servikal seviye 2b’deki LN’da suvmax:3.2 olan ve paraaortakaval 
en büyüğü 11x16 mm boyutlu birkaç adet LN’da suvmax:2.7 olan FDG 
tutulumu saptandı. Kemik iliği biyopsi’sinde lenfoma tutulumu saptanma-
dı. Hasta 1 yıldır tedavisiz takip edilmektedir.

Tartışma: PTFL iyi prognozlu indolent bir lenfoma tipidir. Tedavide izle-
bekle stratejisi, cerrahi eksizyon, hedefe yönelik radyoterapi ve sistemik 
immunokemoterapi uygulanabilir. Ayrıcı tanıda reaktif foliküler hiperplazi, 
IRF4 rearanjmanı içeren büyük B hücreli lenfoma, bcl-2 translokasyonu 
negatif foliküler lenfoma düşünülmelidir. Uzun süreli takiplerde yavaş 
büyüme eğilimi gösteren lenfadenopatisi olan hastalarda PTFL ayırıcı 
tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: lenfoma, bcl-2

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-219 Referans Numarası: 180

CİLT TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN FOLİKÜLER 
LENFOMA: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Tuğba Çoban2, Hasan Mücahit Özbaş3, Nergiz Erkut1,  
Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Trabzon 
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Giresun

Foliküler lenfoma (FL), germinal merkez B hücrelerinden köken alan yavaş 
seyirli ve diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL)’den sonra en sık görülen 
lenfomadır. Hastalar genellikle yaygın hastalık evresinde, rastlantısal ola-
rak fark edilen lenfadenopati ile başvururlar. Genellikle asemptomatik sey-
rettiklerinden tanı lenf nodlarında büyüme veya organ tutulumu sonrası 
gelişen fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak konulmaktadır. Hastalarda 
gerek sınırlı gerekse sistemik olarak cilt tutulumu izlenebilmektedir. Deriye 
sınırlı FL oldukça nadir olup genellikle saçlı deride yerleşim göstermek-
tedir. Bu olgu sunumunda saçlı deride lokalize başlayıp yaygın hastalık 
gelişen kutanöz foliküler lenfoma tartışıldı.

Olgu: 40 yaşında erkek hasta iki yıl önce saçlı deride ele gelen 3 adet şiş-
likten alınan biyopsi örnekleri ile hastaya kutanöz foliküler lenfoma tanısı 
koyuluyor (Şekil 1). Yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme, kemik 
iliği ve komşu lenf nodu biopsisi sonuçlarıyla deriye sınırlı FL kabul edilen 
hastaya sınırlı alan radyoterapi uygulanıyor. İki yıl süreyle şikayetsiz izle-
nen hasta, boyunda ağrı şikayeti ile başvuruyor ve servikal manyetik rezo-
nans (MR) görüntülemede C3 vertebrada lenfoma tutulumuna sekonder 
kompresyon fraktürü ve spinal korda bası tespit ediliyor (Şekil 2). Kemik 
iliği biopsisi normal değerlendirilen hastaya servikal fraktür bölgesine 
sınırlı alan radyoterapi ve takiben 6 kür R-COP (siklofosfamid,vinkristin, 
prednol) tedavisi uygulanıyor. Tedavi sonrası remisyona giren hasta takip 
edilmektedir. 

FL’de tanıda primer olarak organ tutulumu ile saptanmasına ve tedavi ile 
remisyona girmesine rağmen diğer non-hodgkin lenfomalarda izlendiği 
gibi görüntüleme yöntemleriyle saptanamayan sistemik tutulumlar ola-
bilmektedir. Dolayısıyla bu vaka da olduğu gibi tedavi sonrası sistemik 
tutulum açısından düzenli tarama yapılması patolojik bir bulgu varlığında 
sistemik tedaviye geçilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: foliküler lenfoma, lenfoma cilt tutulumu
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Şekil 1. Saçlı deride lenfoma tutulumu

Şekil 2. C3 vertebrada lenfoma tutulumu

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-220 Referans Numarası: 170

BURKİTT LENFOMA SONRASI GELİŞEN HODGKİN 
LENFOMA: OLGU SUNUMU
Hasan Mücahit Özbaş1, Derya Selim Batur2, Ümit Çobanoğlu3, Nergiz Erkut2,  
Mehmet Sönmez2

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Giresun 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Trabzon

Son yıllarda tedavideki gelişmeler ile lenfomalı hastalarda uzun dönem 
sağkalım elde edilebilmektedir. Ancak hastaların uzun dönem takip-
lerinde tedavi ilişkili ikincil kanserler önemli bir sorun haline gelmeye 
başlamıştır. Bu durum ilk olarak Hodgkin Lenfomalı (HL) hastalarda izle-
nirken, son yıllara yapılan çalışmalarda Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)’li 
olgularda da ikincil kanser riskinin 2-8 kat arttığı gösterilmiştir. NHL 
tedavisi sonrasında sıklıkla akut lösemiler, mesane ve akciğer kanserleri 
olmak üzere çeşitli maligniteler görülebilmektedir. Tedavi ilişkili ikincil 

kanser gelişiminde lenfoma tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanlar, topo-
izomeraz inhibitörleri ve radyoterapi sorumlu tutulmaktadır (1,2). Bu 
olgu sunumunda Burkitt Lenfomalı (BL) hastada tedaviden 5 yıl sonra HL 
gelişen bir olgu tartışıldı.

Olgu: 45 yaşında erkek hasta Şubat 2012’de hızla büyüyen sağ aksillada 
ağrısız kitle lezyonu ile başvurdu. Alınan biyopsi örneğinde BL saptandı 
(Şekil 1). Görüntüleme tetkik sonuçlarıyla Evre II olarak değerlendirilen 
hastaya 6 kür siklofosfamid, Vinkristin- Doksorubisin- Deksametazon- 
Methotreksat- Sitarabin içeren HyperCVAD rejimi uygulandı. Tedavi 
sonunda tam kür elde edildi. Remisyonda takip edilen hasta Mayıs 
2018’de servikal 1,5- 2cm kitle ile başvurdu. Nonspesifik antibiyoterapi 
altında progresyon izlenen hastada alınan biyopside miksselüler tip HL 
tespit edildi (Şekil-2). Pozitron Emisyon Sintigrafisi/Bilgisayarlı Tomografi 
(PET-BT) incelemede sadece servikal tek lenf nodu bölgesinde tutulum 
mevcuttu (Şekil-3). Hastaya bu bulgularla evre I HL olarak kabul edile-
rek Doksorubisin – Bleomisin – Vinkristin- Dakarbazin (ABVD) tedavisi 
başlandı ve 2 kür sonunda tedaviye tam yanıt alınan hastaya sınırlı alan 
radyoterapi uygulandı.

Tartışma: Kanser Tedavisi Araştırma Avrupa Organizasyonu’nun (EORTC) 
784 hasta verisiyle yapmış olduğu araştırmada NHL tedavisi sonrası 15 
yıllık takipte kümülatif sekonder malingensi insidansının solid tümörler 
için %11, akut myeloid lösemi ve myedisplastik sendrom için %3 olduğu 
bildirilmiştir. Ayrıca 45 yaş altı genç hastalarda özellikle akut lösemi, HL, 
kolorektal ve akciğer kanseri riskinin arttığı gösterilmiştir (1). Bu olgu bize 
özellikle yaşam süresi uzun olan genç hastalarda ve tedavide malignite 
geliştirme riski bulunan ilaçların kullanımında yeni gelişebilecek maligni-
teler açısından dikkatli olunması gerektiğini göstermekteydi.
Anahtar Kelimeler: lenfoma, ikincil, malignite

Şekil 1. İlk tanı (Burkitt Lenfoma) lenf nodu Biyopsisi

Şekil 2. ikincil tanı (Hodgkin lenfoma) lenf nodu biyopsisi
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Şekil 3. PET-BT’de sağ servikal bölgede 22x25 mm boyutunda hipermetabolik lenf nodu 

  Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

P-221 Referans Numarası: 23

POEMS SENDROMU TANISI KONULAN  
ATİPİK PREZENTASYONLU BİR HASTA
Hüseyin Semiz1, Ozan Sarıkaya1, Mustafa Duran2, Nazan Özsan3, Güray Saydam2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı

Giriş: Bu yazıda, kemik iliği biyopsisinde plazma hücresi klonunu gözlem-
lemese de; VAD (Vinkristin, Doksorubisin, Deksametazon 40 mg; hastada 
nöropati olduğu için vinkristin uygulanmamıştır) ve yüksek dozda melp-
halan ile Otolog Kemik İliği Transplantasyonu(OKİT) yapılan ve iyileşen bir 
hastadan bahsedilmiştir.

Olgu: 41 yaşında kadın hasta, 6 aydır mevcut olan ellerinde his kaybı 
ve ciltte hiperpigmentasyon nedeniyle hastanemize başvurdu. Fizik 
muayenede; hiperpigmentasyon, azalmış akciğer sesleri, hepatosple-
nomegali, çoklu aksiller-inguinal lenfadenopatiler, kuadriparezi ve tüm 
ekstremitelerde derin tendon refleksi kaybı mevcuttu. Laboratuvar 
analizlerinde; WBC:12040/uL (3040-964/uL), Hb:13,3 gdl (10,8-14,9), 
PLT:676000/uL(150000-400000/uL), albümin: 3.7 g/dl (3,4-4,8 g/dl), 
globulin:5 g/dl(2,5-3,5 g/dl), ESH:56 mm/saat(normal 0-20 mm/saat), 
fT3:1,85 pg/ml(2-4,4 pg/ml), fT4:0,74 ng/dl(0.93-1,7 ng/dl), TSH:5.19 ng/
dl(0,27-4,2 ng/dl) saptandı. Akciğer röntgeni, Şekil 1’de gösterildiği gibi 
bilateral plevral efüzyon varlığını gösterdi. Abdominal USG, hepatosp-
lenomegaliyi doğruladı. Torakoabdominal BT yapıldı ve hepatomegali, 
paraaortik,inguinal ve aksillar bölgede multiple lenf nodları saptandı. 
Periferik kan yaymasında trombositoz dışında ek bir özellik mevcut 
değildi. Elektromiyografide(EMG) demiyelinizasyon ve sekonder aksonal 
sensorimotor polinöropati saptandı. Ekokardiyografide (EKO), mitral 
ve triküspid yetmezlik, hafif pulmoner hipertansiyon ve perikardiyal 
efüzyon saptandı. Lenfoproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısı için aksil-
ler lenf nodundan ince iğne aspirasyonu uygulandı ve reaktif olarak 
değerlendirildi. İmmunfiksasyon elektroforezi ve protein elektroforezi, 
sırasıyla IgA lambda monoklonal gammopati ve beta gama monoklonal 
bandın olduğunu gösterdi (Şekil 2). Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 
yapıldı ve Şekil 3’de görüldüğü gibi %80 hiperselüler kemik iliği sap-
tandı. Hastada polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal 
gamopati ve deri değişiklikleri olduğu için tanı POEMS sendromu olarak 
kabul edildi ve tedaviye başlandı. Nöropati nedeniyle vinkristin verilme-
den VAD ile tedavi edildi ve ardından yüksek dozda melfalan ile OKİT 
yapılmasına karar verildi. OKİT başarıyla gerçekleştirildi ve hasta hızla 
iyileşti. Hasta OKİT’den 2 ay sonra yürümeye başladı ve kas güçsüzlüğü 
geçti. İki yıldan beri takip altında olan hasta gayet iyiydi; ancak geçen ay 
bir aydan beri olan zorlu ve sürekli olan nefes darlığı nedeniyle acil ser-
visimize başvurdu. Yapılan EKO’da; 1 cm perikardiyal efüzyon, 3. derece 
triküspid yetmezlik, sol ventrikül(SV) diyastolik disfonksiyon (evre I), sağ 
ventrikül(RV) ejeksiyon fraksiyonu (RVEF)%40, sistolik pulmoner arter 
basıncı (sPAP): 80 mmhg saptandı. Şiddetli pulmoner hipertansiyonun 
nedeniyle kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Tedavisi devam 
ederken, pnömoni oldu ve septik şok geçirdi, bir ay sonra da öldü.
Anahtar Kelimeler: POEMS, Otolog Kemik İliği Transplantasyonu(OKİT), Plazma 
Hüre Hastalıkları

Şekil 1. Bilateral plevral effüzyon

Şekil 2. Beta gama monoklonal band

Şekil 3. %80 hipersellüler kemik iliği(hemotoksilen eozinx10)



357

PO
ST

ER
 B

İL
Dİ

Rİ
LE

R

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-222 Referans Numarası: 154

NADİR BİR LENFADENOPATİ SEBEBİ: DERMATOPATİK 
LENFADENİT
Selin Umman1, Öykü Arslan1, Murat Koçyiğit2, Musa Salmanoğlu3, Abdulbaki Kumbasar3

1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Hematoloji  
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
İç Hastalıkları

Giriş: Dermatopatik lenfadenit (DP), genellikle ekzema ya da döküntülü 
eritrodermik cilt lezyonlarından sonra sıklıkla inguinal ve aksiller bölgede 
ortaya çıkan lenfatik hiperplazidir. Epstein-Barr virüs (EBV), insan papillom 
virüsü (HPV) ve insan herpes virüs-6 ve -7 (HHV-6 ve HHV-7) enfeksiyonla-
rında ya da cildin herhangi bir nedenle enflamasyonunda ortaya çıkabil-
mektedir. Nadiren cilt bulgusu olmadan da gözlenebilmektedir. DP his-
topatolojik bir tanı olup lenfoid hiperplazi ve ilgili cilt bölgesinde bariyer 
yıkımına bağlı dendritik hücre infiltrasyonu ile tanımlanır. Kendiliğinden 
gerileme özelliği mevcuttur. 

Amaç: Başvurusunda cilt lezyonu olmayan ve dermatopatik lenfadenopa-
ti tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Haziran 2018’de boyunda şişlik nedeniyle İç Hastalıkları Polikliniği’ne 
başvuran 27 yaşındaki kadın hastanın fizik bakısında sol submandibuler 
yaklaşık 2 cm çapında lenfadenopati (LAP) tespit edildi. Hastanın özgeçmi-
şinde depresyon tanısı olup halen antidepresan ilaç kullanmakta olduğu 
öğrenildi. Boyun ultrasonografisinde solda düzey 2’de ekojen hiluslu, 
kalın korteksli, en büyüğü 22x10 mm boyutunda, yer yer birleşme eğilimi 
gösteren birkaç adet lenf düğümü saptandı. Bunun üzerine çekilen bil-
gisayarlı toraks ve batın tomografisinde patolojik boyutta lenf düğümü 
izlenmedi. Laboratuvar testlerinde folik asit eksikliği dışında patoloji 
saptanmadı. Hepatit, insan immün yetmezlik virüsü, sitomegalovirüs, tok-
soplazma, sifiliz ve Epstein-Barr virüs için bakılan serolojik testlerde aktif 
enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Romatolojik testler negatif bulundu. 
Biyopsi yapılması için hasta Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Bölümü’ne 
yönlendirildi. Hastanemiz Patoloji Bölümü tarafından değerlendirilen 
eksizyonel biyopside Hodgkin hastalığına (HH) işaret edebilecek bulgular 
görülse de tanı net olarak konulamadığından Hematoloji Bölümü’ne baş-
vuran hastanın biyopsi patolojisinin dış merkezde tekrar değerlendirilme-
sine karar verildi. Bu değerlendirme sonucunda folikül hiperplazisi (CD20 
pozitif ) ve parakortikal histiyosit hiperplazisi (CD3 pozitif ) saptanarak der-
matopatik lenfadenopati tanısı konuldu. Başvurusunda herhangi bir cilt 
lezyonu olmayan hasta geriye dönük sorgulandığında boyun bölgesinde 
aşırı kaşımaya bağlı cilt lezyonları olduğunu ifade etti. Psikiyatri tarafından 
tablo psikojenik dermatit olarak değerlendirildi ve lenfadenopatinin buna 
bağlı olduğu düşünüldü.

Tartışma: DP, kronik dermatozlarda lezyon bölgesi lenfinin aktığı düğüm-
lerde gelişmektedir. Sıklıkla cildin herhangi bir nedenle enflamasyonuna 
bağlı ortaya çıkmaktadır; ancak nadiren cilt lezyonu olmaksızın da görü-
lebilmektedir. Olgumuzda da başvuru anında cilt lezyonu olmamak-
la birlikte psikojenik dermatoz öyküsüne bağlı lenfadenopati geliştiği 
düşünülmüştür. 

Sonuç: Lenfadenopati sebepleri arasında nadir görülen bir tablo olmakla 
birlikte uygun hastalarda ayırıcı tanıda dermatopatik lenfadenit de akla 
gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, dermatopatik lenfadenit

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-223 Referans Numarası: 86

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI HASTADA GELİŞEN 
MUKORMİKOZİS: OLGU SUNUMU
Sinan Demircioğlu1, Ali Doğan1, Ömer Ekinci1, Ufuk Düzenli2, Ali İrfan Baran3,  
İrfan Bayram4, Cengiz Demir1

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Kliniği 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği 
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü

Giriş: Mukormikoz nadir görülen özellikle bağışıklık sistemi baskılan-
mış hastalarda ortaya çıkan, yüksek mortalite ve morbiditeye sahip bir 
fungal hastalıktır. Hastalığa sebeb olan risk faktörleri arasında diyabetes 
mellitus(özellikle ketoasidoz ile birlikte olan), glukokortikoidlerle tedavi, 
hematolojik maligniteler, hematopoetik hücre transplantasyonu, solid 
organ transplantasyonu, deferoksamin ile tedavi, demir yüklenmesi, HIV 
enfeksiyonu, enjektabl ilaç kullanımı, travma / yanıklar, malnütrisyon 
bulunmaktadır. Bizde akut lenfoblastik lösemi tanılı hastada gelişen, 
antifungal tedavi ve cerrahi debridman ile tedavi edilen mukormikozis 
olgusunu sunduk.

Olgu: Yirmi üç yaşında erkek hastaya Mart 2018 de akut lenfoblastik 
lösemi tanısı konuldu. GRAALL-2003 kemoterapi protokolü başlandı. 
İndüksiyon fazı sonrası remisyon elde edildi. Konsalidasyon 5. blok kemo-
terapisi verilirken febril nötropeni gelişti. Febril nötropeni protokolü uygu-
landı. Sonrasında karın ağrısı ve ishali gelişti. Abdomen tomografisinde 
nötropenik enterokolit saptandı. Oral alımı kesilip tedaviye metranidazol 
eklendi. Piparasilin tazobaktam tedavisinin 5 gününde ateşleri devam 
etmesi üzerine tedaviye caspofungin eklendi. Bu tedavi altında ateşi, ishali 
ve karın ağrısı devam etti. Piparasilin-tazobaktam kesilip meropenem 
başlandı ve vankomisin eklendi. Tedavinin 20. Gününde burun içinde ve 
çevresinde siyah nekroze alanlar oluşmaya başladı (Şekil 1). Sinüs tomog-
rafisi çekildi. Mukozalarda kalınlaşma izlendi. Mukormikozis düşünülüp 
Caspofungin kesilip lipozamal amfoterisin B başlandı. Ateşleri düşmeyen 
hastanın genel durumu kötüleşti, burun çevresinde ki nekroze alan 
giderek genişledi. Hastanın burun çevresi ve sinüsler tamamen debride 
edildi. Burdan alınan biyopsiler mukormikozis olarak yorumlandı (Şekil 2). 
Cerrahi sonrası ateş düştü, genel durumu düzeldi, amfoterisin B’ye uzun 
sure devam edildi.

Tartışma: Mukormikozis tedavisinde antifungal ajanlar kullanılır-
ken beraberinde tutulan dokuların cerrahi debridmanı yapılmalıdır. 
Mukormikozisden şüphelenildiğinde, ilgili dokuların agresif cerrahi deb-
ridmanı yapılmalıdır. Sadece nekrotik dokular değil, aynı zamanda enfekte 
olmuş sağlıklı görünümlü dokular da uzaklaştırılmalıdır. Lipozomal amfo-
terisin B başlangıç   tedavisi için tercih edilen ilaçtır. Posaconazole veya 
isavukonazol, amfoterisin B’ye yanıt vermeyen veya tolere edemeyen 
hastalar için kurtarma tedavisi olarak kullanılabilir. Erken tanı ve tedaviye 
rağmen, mukormikozun prognozu halen kötüdür.
Anahtar Kelimeler: mukormikozis, amfotersin B, hematolojik malignite

Şekil 1.
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Şekil 2

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-224 Referans Numarası: 49

DÜZENLİ HEMODİYALİZ PROGRAMINA GİREN BİR 
HASTADA KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TEDAVİSİ:  
OLGU SUNUMU
Murat Çınarsoy1, Ahmet Kürşad Güneş1, Hilmi Erdem Gözden2, Tufan Çiftçi3, Ebru Tunçez1

1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü 
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıbbi Genetik Bölümü

Giriş: Kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisinde tirozin kinaz 
inhibitörleri(TKI) ilk seçenek olup,ilacın etkin dozda,tam uyumla kullanıl-
ması halinde yanıt düzeyleri çok iyidir. Ancak bazı alt hasta gruplarında 
tedavinin uygulanması ile ilgili olarak, elimizde veri yoktur. Bu durum-
lardan biri olan kronik böbrek hastalığı nedeni ile hemodiyalize giren ve 
KML gelişen hastalardır. Bu olgu sunumunda kliniğimize başvuran hemo-
diyalize giren bir hastamızda KML tanısı ve tedavisi ile ilgili tecrübemizi 
paylaşmak isteriz.

Olgu Sunumu: 53 yaşında kadın hasta, hastanemiz nefroloji kliniğinde 
nedeni bilinmeyen renal atrofiye bağlı olarak gelişen KBH ve hemodiyaliz 
tedavisi nedeni ile takip edilirken, hemogram tetkikinde lökositoz sap-
tanması üzerine kliniğimize yönlendirilmiştir. Son 10 yıla ait hemogram 
değerleri incelendiğinde Şubat 2017 tarihinde başlayan nötrofil hakim 
lökositozun zaman içerinde giderek artan bir seyir izlediği görüldü. Ayrıca 
hastanın lökositoz etyolojisi araştırılması amacı ile hematoloji kliniğine 
yönlendirilmesi ile lökositozun ilk tespiti arasında geçen sürenin 8 ay 
olduğu müşade edildi. Değerlendirme esnasında olası lökositoz nedenle-
rinin dışlanmasını takiben hastaya KML tanısı konuldu. Tablo-1 de tanıda 
kullanılan testler ve sonuçları yer almaktadır. Hastamıza ülkemiz yasal 
mevzuatı nedeni ile günde 1000 mg hidroksiüre ile tedaviye başlandı. 
Tanının kesinleşmesi ile imatinib 100 mg/gün 1 ay süre ile kullanıldıktan 
sonra, mimimum etkin doz olan 200 mg/gün dozuna çıkıldı. 3. ay molekü-
ler yanıt değerlendirmesi tam moleküler yanıt (MR 4,5) ile uyumlu olarak 
tespit edildi ve 6. ay yanıt değerlendirmesinde de bu yanıtın korunduğu 
görüldü. Bu 6 aylık süre zarfında ilaca bağlı yan etki, hasta uyumu ile ilgili 
bir problem olmaması üzerine imatinib dozu 300 mg/gün dozuna çıkıldı.

Sonuç: Literatürde KML ve renal hastalık ilişkisi genelde tümör lizis 
sendromu, kanser ilişkili membranöz glomerülopati, imatinibin renal 
transplantasyon sonrası kullanımı, imanitinib ile ortaya çıkan akut renal 
hasar başlıkları altında incelenmiştir. KML’nin nadir görülmesi nedeni ile 
KBH ve özellikle hemodiyaliz hastalarında KML tedavisi ile ilgili veri yok 
denecek kadar azdır.Vakamız ile birlikte toplam 4 vaka literatürde tespit 
edilmiştir. (3 vaka Onaka ve ark.,American Journal of Hematology, 2012 ve 
1 vaka Özdemir ve ark.,American Journal of Hematology, 2006). Tablo-2 
de literatür taramasında tespit edilen vaka bildirimlerinden çıkarımlar yer 
almaktadır. Çok nadir görülen bir birliktelik olması nedeni ile ve KBH’nın 
ilaç metabolizmasına etkisi, eşlik eden hastalıklar, hemodiyalize özgü 
durumları içeren karmaşık doğası nedeni ile tedavi kararlarının alınması 
daha da zor olmaktadır. Bu vaka özelinde, KBH olup düzenli hemodiyaliz 

tedavisi uygulanan ve KML gelişen, bir hastanın tedavi kararı verilmesinde 
karşılaşılan zorluklar ile bu durumlara yönelik alınabilecek aksiyomlar 
Tablo-3 özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kronik, myeloid, myelositer, lösemi, imatinib, tirozin kinaz, 
böbrek yetmezliği

Tablo 1. Tanı aşamasında kullanılan testler ve sonuçları

Şikayet Yok
Fizik Muayene Traube kapalı
Rutin Laboratuar
Hemogram Lökositoz, nötrofili, bazofili.eozinofili var
Periferik Yayma Myeloid öncüller mevcut, blast yok, eritroid öncül yok, 

göz yaşı hücresi yok, displazi yok
USG Dalak uzun aks ;14,5 cm
Genetik
RT-PCR t(9;22) %81 (+)
FISH t(9;22) %91 (+)
Kemik İliği Değerlendirmesi
Patoloji %7 Blast, KML ile uyumlu

Tablo 2. Hemodiyalize giren hastalarda KML tedavisi, literatür ve çıkarımlar

Onaka ve ark., 2012,  
AJH, letter

Vaka-1

300 mg/gün, 2 yıl süreli olarak İmatinib altında 
iken tedavi yanıtı elde edilememesi üzerine 
nilotinibe geçilmiş ve MMR sağlanmış.

Bu vakada imatinib düzeyi yeterli olmasına 
rağmen yanıt oluşmamış. Mutasyon tespit 

edilmemiş.Nilotinib 2x200 gün kullanılmış.Yan 
etki sadece kas ağrısı olmuş.

Vaka-2

200 mg/gün imatinib altında 12. ayda 
sitogenetik yanıt sağlanmış ancal interstisyel 
pnömoni ve gastrik kanama olunca kesilmiş.
Nilotinibe geçilmiş ve 8. ayda MMR elde 
edilmiş.

Nilotinib dozu önce 2x200 mg/gün ve  
sonra QT uzaması nedeni ile 1x200 mg/gün 

dozuna inilmiş.

Vaka-3

İmatinib 400 mg/gün olarak başlanmış ve 
tedaviye dirençli kusmaları olması üzerine 
nilotinibe geçilmiş ve MMR elde edilmiş.

Özdemir ve ark., 2006, AJH, mektup

İmatinib 400 mg/gün, MMR yanıt elde edilmiş HD den 1 saat sonra uygulanmış.

Pappas ve ark.,2005

İmatinib hemodiyaliz olan hastada 
farmakokinetik çalışma

Farmakokinetik özellikleri değişiklik  
göstermez. Güvenle kullanılabilir.

Tablo 3. Hemodiyalize giren hastalarda kronik myeloid lösemi tedavisinde  
dikkat edilecek noktalar

HYDREA

Vücut ağırlığına göre uygunacak doz hesaplanmalı
7,5 mg/kg/gün dozda, tek seferde uygulanmalı
Hemodiyalizden 4 saat sonra uygulanmalı
Haftalık hemogram ve klinik toksisite bulguları açısından değerlendirilmeli
Akut mukokütanöz rekasiyonlar(oral ülser, cillte soyulma, stomatit)  
en sık görülen klinik overdose bulgusudur
Serum üre düzeyinde artma, 
İMATİNİB
HD hastalarında imatinib kullanımı ile ilgili veri yoktur
100 mg/gün ile başlanıp, kademeli olarak etkin doz olan  
400 mg/gün dozuna çıkılması düşünülebilir
HD işleminden 1 saat sonra verilir.
Düşük vücut ağırlığı, düşük hemoglobin değeri gibi imatinib klirensini yavaşlatan durumlar  
HD hastalarında sık gözlenmektedir
Siklosporin ve simvastatin ile etkileşimi vardır HD hastalarında önem taşımaktadır
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-225 Referans Numarası: 284

EŞ ZAMANLI TANI ALAN HODGKİN LENFOMA VE  
MALTOMA ZEMİNİNDE GELİŞEN DBBHL OLGUSU
Mesut Göçer, Utku Iltar, Vedat Aslan, İlknur Nizam Özen, Fatma Aykaş, Mehmet Çelik, 
Erdal Kurtoğlu

SBU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Giriş: Lenfomalar hematolojik tümörler içinde klinik, morfoloji, hücre 
kökeni, etyoloji ve patogenez yönünden çok heterojen bir hastalık gru-
bunu oluşturur. Türkiye’de tüm lenfomaların yaklaşık %80’ini Hodgkin dışı, 
%20’sini Hodgkin lenfoma oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde en 
sık görülen hodgkin dışı lenfoma alt tipi difüz büyük b-hücreli lenfomadır. 
DBBHL’nin kesin etyolojisi bilinmemektedir. Sıklıkla de novo olarak gelişir, 
ancak düşük dereceli lenfomalardan transformasyon sonucu da gelişebilir

Olgu: 54 yaşında kadın hasta 1 yıldır olan sağ servikal de yavaş büyüyen, 
yumuşak, ağrısız, mobil LAP şikayetiyle başvurdu. B semptomları mevcut-
tu. FM’de bilateral servikal zincirde multipl LAP saptandı. HSM yoktu. Tam 
kan sayımı, LDH ve ürik asit düzeyi normaldi. Özgeçmişinde iki kere GİS 
kanama öyküsü vardı. Sağ servikal lenf nodu eksizyonel biyopsi ile çıkar-
tıldı. Patolojik kesitlerinde belirgin eozinofilik nükleollü Reed Sternberg 
hücreleri izlendi. İmmunohistokimyasal yöntemle CD30(+), CD15(-), CD20 
ile zayıf (+)’lik, Pax5(+), CD3(-), CD5(-) ve Fascin (+) saptanmıştır. Bcl-2 ile 
yaygın olmayan (+)’lik, CD23 ile dentrik çatıda, Bcl-6 ve CD10 ile germinal 
merkezlerde boyanma vardı. Ki-67 proliferasyon indeksi normal sınır-
larda saptanan hastaya Hodgkin lenfoma tanısı konulmuştur. Evreleme 
amaçlı hastaya PET-CT çekildi. Evre 3B olarak değerlendirildi. PET-CT’de 
mide fundus ve korpusunda diffüz heterojen artmış FDG tutulumu 
izlendi(SUV-max:8.1). Özgeçmişinde GİS kanama öyküsü bulunan hasta-
dan endoskopik biyopsi alındı. Evre 3B Hodgkin lenfoma tanısıyla hastaya 
ABVD KT protokolü başlandı. Tedavi devam ederken mide biyopsi sonucu 
raporlandı. Kesitlerde diffüz paternde yer yer ikili-üçlü gruplar halinde 
glandları ateke eden ve glandüler destrüksiyona neden olan monosi-
toid B hücrelerden oluşan neoplastik lenfoid proliferasyon ve arada iri 
boyutlu veziküle nükleuslu belirgin birden çok lenfoid proliferasyon 
izlenmiştir. İmmunohistokimyasal incelemede CD20(+), CD5(-), CD23(-), 
Bcl-6(-), CD10(-), Bcl-2(+), CD3(-), panCK(-) ve Ki-67 proliferasyon indeksi 
%30 civarında saptanmıştır. Bulgular ve immunohistokimyasal çalışmalar 
MALT lenfoma zemininde progrese olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma 
ile uyumlu olarak yorumlanmıştır. Yeni sonuçla birlikte daha agresif tedavi 
planlanmıştır. R-CHOP KT rejimi başlanmıştır.

Tartışma: PET-CT tedavi öncesi evrelemede kullanılan güncel bir tetkik 
olup HL tutulumlu alanı göstermede %75-91 sensitiftir. Lenfomanın evre-
leme aşaması dışında da biyopsilere öncü olması, indolent lenfomadan 
agresif lenfomaya geçiş olmasından şüphelenildiği durumda önemlidir. 
Bizim hastamızda evreleme amaçlı çekilen PET-CT’de tanı bölgesinin 
dışında suv-max değeri daha yüksek lezyon olması üzerine ikinci primer 
hastalık açısından yeni biyopsi planlanmıştır. Yeni biyopsi sonucuyla 
hastanın tedavisi değişmiştir. DBBHL, kombinasyon kemoterapisi ile kür 
sağlanabilecek ancak tedavisiz bırakılırsa 1 yıldan az yaşam süresine sahip 
agresif bir lenfomadır.
Anahtar Kelimeler: HL, DBBHL, Eş zamanlı

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-226 Referans Numarası: 355

MANTLE HÜCRELİ LENFOMA-OKİT SONRASI NÜKS KLİNİĞİ 
İLE GELEN METASTATİK AC ADENOKARSİNOM VAKASI
Senem Maral, Çiğdem Pala, Murat Albayrak, Abdülkerim Yıldız, Hacer Berna Öztürk, 
Pınar Cömert, Osman Şahin

Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Özgeçmişinde hipertansiyon dışında özellik bulunmayan 55 yaşında kadın 
hasta lenfositoz nedeni ile başvurmuştur. Laboratuvar testlerinde anemi 
trombositopeni, fizik muayenesinde hepatosplenomegali ve sol inguinal 
lenfadenopati(LAP) dikkati çekmiştir. Yapılan görüntülemelerinde dalak 
boyutu 225 mm, batın, boyun ve toraksta yer yer konglomere olan LAP, 
KC parankiminde milimetrik noduller ve AC’de <1 cm multipl lezyonlar 
saptanmıştır. Perifer kan akım sitometride CD5(+),CD19(+),CD20(+),CD2

2(+),CD23(+),CD79b(+),CD10(-),CD25(-),CD11c(-),CD200(-) olarak rapor-
lanan hastanın sitogenetiğinde %20 oranda t(11:14) saptanmıştır. Kemik 
iliği biyopsisi lenfoma tutulumu ile uyumlu değerlendirilen hasta evre 4s 
mantle hücreli lenfoma tanısı ile takibe alınmıştır. Mantle cell lymphoma 
international prognostic index (MIPI) skoru:6 (yaş:55, ECOG:0, LDH:859U/L, 
wbc:170x103) yüksek riskli hesaplanan hastaya 2 kür R-CHOP/R-DHAP 
alterne tedavisi uygulandı. Ardından yapılan değerlendirmede yanıt-
sız olması üzerine 2 kür R-GEMOX (rituksimab 375 mg/m2, gemstabin 
1000 mg/m2, oksaliplatin 100 mg/m2, metilprednisolon 100 mg) tedavisi 
uygulandı. Tedaviler sonrasında boyun ve abdominal LAP boyutunda 
%50 oranında azalma izlenirken, mediastinal LAP boyutlarında artış 
saptandı. Kemik iliğinde hastalık tutulumu devam eden hastaya 5 kür 
BORİD(Bortezomib 1.3 mg/m2, rituksimab 375 mg/m2,deksametazon 40 
mg) tedavisi verildi. Hastanın görüntülemelerinde önceki değerlendir-
melerde mediasten batın ve boyunda izlenen LAP izlenmezken, dalak 
boyutunda belirgin gerileme (uzun aksı 140 mm) saptandı. Kemik iliğinde 
hastalık tutulumuna yönelik bulgu olmaması üzerine hastadan siklofosfa-
mid- endoksan eşliğinde kök hücre toplandı. Tanıdan 15 ay sonra otolog 
kök hücre nakli(OKHN) yapılan hastaya idame rituximab tedavisi verildi. 
OKHN sonrası remisyonda izlenen hastanın 1. yıl kontrolünde AC paran-
kiminde < 1cm boyutta buzlu cam dansitesinde lezyon belirlendi, takip 
edilmesine karar verildi. Remisyonda izlenen 2 yıllık sürenin sonunda 
hasta sol kalça ağrısı ile başvurdu. Kalça MR görüntülemesinde sol femur 
boynu üzerinde 42X22 mm boyutta, sağ femur üzerinde ise 12 mm çapın-
da lezyonlar görüldü. PET-BT görüntülemesinde sol AC de sol sürrenal 
bezde ve bilateral femurda artmış FGD tutulumu izlenen kitle lezyonlar 
saptandı. ACdeki lezyondan alınan biyopsi sonucunun adenokarsinoma 
ile uyumlu gelmesi üzerine radyoterapi uygulanmak üzere radyasyon 
onkolojisi bölünce takibe alındı. Literatürde sunulan vakalarda mantle 
hücreli lenfoma ile AC adenokarsinom eş zamanlı tanı almıştır. Mantle 
hücreli lenfoma nedeni ile kök hücre nakli sonrası kemik metastazı ile 
bulgu veren adenokarsinom olgumuz literatüre sunulan ilk vaka özelli-
ğindedir. Lenfoma tanılı hastaların tedavi ve takibi sırasında rutin olarak 
uygulanan fazla sayıdaki görüntülemelerin ikincil kanser gelişimine katkısı 
tartışmalıdır. Hematolojik kanserlerin takibi sırasında nüks kliniği ile gelen 
hastalarda ikincil kanserler ayırıcı tanıda akılda bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: mantle hücreli lenfoma, otolog kök hücre nakli, AC 
adenokarsinom

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-228 Referans Numarası: 51

PRİMER MEME LENFOMASI OLGU SUNUMU
Işıl Yiğitbaşı1, Mehmet Baysal2, Ali Caner Özdöver2, Elif Ümit2, 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: Non Hodgkin Lenfomada (NHL) meme tutulumu, tüm ekstranodal 
lenfomaların %2.2’sinde, meme malignitelerinin %0.04 ila %0.5’inde 
saptanmaktadır. Primer bir meme lenfoması olarak veya sistematik hasta-
lığın sekonder infiltrasyonununa bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Olguların 
büyük bir kısmı Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma olup; yaş ortalaması 60-65 
aralığındadır. Memede kitle, cilt ödemi, retraksiyonlar ve kızarıklık gibi 
semptomlarla ortaya çıkar. Biz de 26 yaşında memede ele gelen kitle ile 
başvuran ve Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tanısı alan bir olgu sunmayı 
amaçladık.

Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 26 yaşında kadın hasta 
kendi kendine meme muayenesi sırasında sol memesinde sert, fikse, 
zaman zaman ağrılı kitle tespit etmesi üzerine tarafımıza başvurdu. 
Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi gibi şikayetleri olmayan hastanın; meme 
ultrasonografisinde sol meme subareolar alanda yaklaşık 4.5cm çapında 
hipervasküler heterojen eko yapısında kitle lezyon saptandı. Yapılan 
biyopsi yüksek dereceli B immünfenotipli diffüz büyük B hücreli lenfoma 
ile uyumlu olarak değerlendirildi. İmmünohistokimyasal olarak CD 20 
pozitif, MUM-1 negatif, CD 5 negatif, bcl-2 ve bcl-6 pozitif, Ki 67 %95-98 
ile yüksek ve c-myc negatif olarak saptandı. PET/CT de sol memede 5cm 
boyutlarında yumuşak doku lezyonunda artmış fdg tutulumu saptanmış 
olup vücutta başka bir bölgede tutuluma rastlanmadı. Hastaya evre 1 (eks-
tranodal), R-IPI 1 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tanısıyla R-CHOP kemo-
terapi protokolü başlandı (rituksimab 375mg/m2, siklofosfamid 750mg/
m2, vincristine 1.4mg/m2, doksorubisin 50mg/m2 ve metilprednizolon 
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80mg 5gün) ve merkezi sinir sistemi profilaksisi için 1.2cc (12ml) intratekal 
metotreksat (İT MTX) uygulandı. 4 kurs R-CHOP ve IT MTX sonrasında 
yapılan PET/CT incelemesinde tüm vücudunda herhangi bir tutulum 
izlenmeyen hasta tam yanıtlı olarak değerlendirildi.

Tartışma: Non Hodgkin Lenfoma’lar başlıca lenfoid dokudan türeyen 
tümörlerdir. Lenfoid dokulardan başka bir yerde malign hücrelerin prolife-
rasyonu olduğunda ekstranodal tutulum düşünülür. Ekxtranodal tutulum-
lar daha nadir görülmekle birlikte; sıklıkla gastrointestinal sistem, baş ve 
boyun (Waldeyer halkası), deri, kemik iliği ve merkez sinir sistemi tutulur. 
Meme tutulumu çok nadirdir. Memede saptanan kitlelerin ayırıcı tanısın-
da; meme lenfomalarının, tedavilerinin meme karsinomlarından büyük 
ölçüde farklılık göstermesi sebebiyle, her zaman göz önünde bulundurul-
ması gerektiği vurgulanmalıdır. Meme lenfomalarında eksizyonel biyopsi 
veya diğer radikal operatif yaklaşım önerilmemektedir. Kombine ajanların 
yer aldığı kemoterapi tercih edilen tedavi yaklaşımıdır. Hastaya gereksiz 
müdahaleleri önlediğinden ve kemoterapinin daha erken başlamasına 
olanak sağladığından preoperatif tanının altı çizilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Extranodal lenfomalar, primer meme lenfoması

  Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / 
İmmunofenotipleme

P-229 Referans Numarası: 486

HEMATOLOJİK MALİNİTELERDE İMMÜNFENOTİPLEME İLE 
MİNİMAL KALINTI HASTALIK SAPTANMASINDA STANDART 
YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Gülderen Yanıkkaya Demirel1, Klara Dalva2, Meral Beksaç3

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Hematolojik malign hastalıklarda minimal kalıntı hastalık saptanması 
(MKH) günümüzde rutin pratikte yer almaktadır. Yeni ilaçlar gelişimi ve 
kullanımı sonrasında, hasta takibi ve tedavi düzenleme açısından önem 
kazanan MKH testlerinde hızlı sonuç alınması nedeni ile akan hücre ölçer 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bir çok farklı araştırma grubu, dernekler ve 
EuroFlow, Harmonizasyon grubu, EGIL vb oluşumlar tarafından hastalıkla-
ra özgü MKH rehberleri hazırlanıp yayınlanmış bulunmaktadır. MKH tanısı 
sadece hastalığın gidişi ile ilgili değil, tedavinin belirlenmesi konusunda 
da bilgi sağlayıcı olduğu için, bir çok ülkede tedavi belirlemede MKH belir-
lenmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu bildirinin amacı, akan hücre ölçer ile 
yapılan MKH testlerinde uyulması gereken minimal kriterleri bildirerek, 
standart yaklaşımla analizin önemini vurgulamaktır. 

 Doğru ve kesin MKH sonuçları elde edilebilmesi için minimal kriterler:

 Kalibrasyonu iyi, kalite kontrol süreçleri takip edilen bir akan hücre 
ölçer sistemi

 Validasyonu yapılmış antikor paneli

 En az 500,000 hücre/tüp (5 x 10-5 - yüksek duyarlılıkta ölçüm yapabil-
mek için)

 İyi eğitimli teknik kullanıcı

 İyi eğitimli sonuç yorumlayan 

 Üst düzeyde klinik - laboratuvar iletişimi

Günümüzde Akut Myeloid Lösemi (AML), Akut Lenfoid Lösemi (ALL), 
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) ve Multipl Myeloma (MM) ile ilgili yayınlan-
mış MKH rehberleri bulunmaktadır. Bu bildiride, yukarıda bildirilen mini-
mal kriterlerle birlikte ilgili hastalık gruplarına ait kriterler konusunda kısa, 
uygulamada yararlı olacak bilgiler sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: minimal kalıntı hastalık, immünfenotipleme, hematolojik 
malinite

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-230 Referans Numarası: 43

DİRENÇLİ ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TEDAVİSİNDE 
SEÇENEK NE OLMALIDIR? INF?, RUKSOLİTİNİB? 
BUSULFAN?: OLGU SUNUMU
Hava Üsküdar Teke, Neslihan Andıç, Tuba Bulduk, Eren Gündüz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Esansiyel trombositoz (ET), tromboz gelişim riski ve uzun dönem-
de de myelofibrozis veya akut lösemi gelişim riski olan, Ph kromozomu 
negatif kronik myleoproliferatif bir neoplazidir (KMPN). Tedavinin amacı 
sitoredüksiyon ve hastayı tromboz ve kanama komplikasyonlarından 
korumaktır. Tromboz açısından riskli hastalarda birinci basamak tedavi 
önerisi hidroksiüredir. Busulfan ise 1959’dan beri MPN tanılı hastaların 
tedavisinde kullanılan alkilleyici bir ajandır. Bu yazıdaki amacımız dirençli 
ET tedavisinde busulfanın da mutlaka akılda tutulması gerektiğinin 
hatırlatılmasıdır.

Olgu: 47 yaşında kadın hasta. 2004 yılında trombositoz (platelet sayısı 
1914000/mm3) nedeniyle yapılan tetkikleri sonrası JAK2V617F mutasyo-
nu pozitif ET tanısı konulan ve hidroksiüre tedavisi başlanan hasta 2006 
yılında pulmoner tromboemboli gelişmesi nedeniyle coumadinize edildi. 
2008 yılında tedaviye anegralid eklenen hastanın 2014 yılında maksimum 
anegralid ve hidroksiüre dozuna rağmen platelet 900000/mm3 altına düş-
memesi nedeniyle INF başlandı. INF tedavisinin 4.ayı sonunda yan etki-
leri ve ilaca yanıtsızlık nedenli INF stoplandı. Aralık 2017’de ruksolitinibe 
geçildi. Ruksolitinib maksimum dozunda da trombosit sayısı >2000000/
mm3 olan hastanın tedavisi busulfan ile değiştirildi. Busulfan tedavisinin 
1. ayında trombosit sayısı 2197000/mm3’den 2243000/mm3 ‘e kadar çıktı.

Tartışma: ET hastalarında tedavinin amacı sitoredüksiyon ve hastayı trom-
boz ve kanama komplikasyonlarından korumaktır. Tromboz açısından risk-
li hastalarda birinci basamak tedavi önerisi hidroksiüredir. Son çalışmalar 
göstermiştir ki hidroksiüreyi tolere edemeyen veya dirençli olan özellikle 
yaşlı hastalarda uzun süreli-düşük doz busulfan bir seçenek olarak düşü-
nülmelidir. Bizim hastamız da mevcut tüm ET tedavilerini tüketmiş dirençli 
bir hasta olup düşük doz busulfan başlanan bir hastadır. Busulfan ile tam 
hematolojik yanıt elde etmek için ortalama süre 6.5 aydır. 1 aydır busulfan 
kullanan hastada ilaç etkinliğini görmek için tedaviye devam edilmektedir.

Sonuç: Dirençli esansiyel trombositozun tedavisinde busulfanın da mut-
laka akılda tutulması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositoz, tedavi

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-231 Referans Numarası: 285

ANÜRİ İLE BAŞVURAN MESANEDE KİTLEDEN DBBHL TANISI 
ALAN OLGU
Mesut Göçer, Fatma Aykaş, İlknur Nizam Özen, Utku Iltar, Vedat Aslan, Mehmet Çelik, 
Erdal Kurtoğlu

SBU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Lenfomaların en sık ve en önemli belirtisi ağrısız, lastik kıvamında 
ve büyümüş lenf benzeridir. Lenf dokusunun olduğu hemen herhangi bir 
yerde ortaya çıkabilir. Hastalığın kliniği ortaya çıktığı bölgeye göre deği-
şiklik gösterebilir. Waldeyer halkası tutulumun bağlı nefes darlığı, gast-
rointestinal sistem tutulumuna bağlı karın ağrısı, şişkinlik ve barsak hare-
ketlerinde yavaşlama veya genitoüriner sistem tutulumuna bağlı vajinal 
kanama, hematüri ve akut böbrek yetmezliği ile hastalar prezente olabilir.

Olgu: 78 yaşında kadın hasta nefes darlığı, idrar miktarında azalma ve 
karın ağrısı şikayetiyle dış merkez acil servise başvurmuş. Şikayetlerinin 1 
ay önce başladığını idrar miktarının giderek azaldığını tariflemiş. Bununla 
birlikte hasta B semptomları da tariflemekteymiş. PA AC grafide sol 
hemitoraksta masif plevral mayi saptanmış. Üriner sisteme yönelik yapı-
lan ultrasonografik incelemede mesane tabanında yaklaşık 47x13 mm 
ölçülen hiperekojen görünüm mevcutmuş. Postrenal akut böbrek yet-
mezliği olan hastaya bilateral nefrostomi takılmış. İleri tetkik amaçlı baş-
vuran hastanın fizik muayenesinde LAP veya HSM yoktu. Özgeçmişinde 
hipertansiyon, astım ve hipotiroidi öyküsü vardı. Laboratuvar değerleri 
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hb:10.4 gr/dL, wbc:10700/mm3, plt:510.000/mm3, kr:1.57 mg/dL, LDH:400 
U/L, ürik asit:8.9 mg/dL şeklindeydi. Mesanede ki kitleye yönelik olarak 
mesane tümörü veya hematom ön tanılarıyla TUR-M yapıldı. Patolojik 
tarafından değerlendirilen kitlenin immunohistokimyasal incelemesinde 
CD20(+), CD19(+), CD3(-), CD45(+), CD10(+), CD5(-), Bcl-2 fokal (+), Bcl-
6(+), Cyclin-D1(-), CD30(-), ALK(-), CD30(-), CDX2(-), CK7(-), Pankeratin(-) 
ve Ki-67 proliferasyon indeksi %80 saptanmıştır. Bulgular ve immunohis-
tokimyasal çalışmalar DBBHL ile uyumlu olarak yorumlanmıştır. Evreleme 
amaçlı hastaya PET-CT çekilerek kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. 
Kemik iliği infiltrasyonu saptanmadı. Hasta evre 3BS olarak değerlendiril-
di. Sol hemitoraksta masif plevral mayisi olan hastaya torasentez yapıl-
dı. Flow-sitometrik incelemede lenfoma tutulumu saptanmadı. Hastaya 
R-CHOP kemoterapi rejimi başlandı. İlk kür tedavinin sonunda hastanın 
idrar miktarının artması üzerine nefrostomileri çıkartıldı.

Tartışma:  Genitoüriner bölgenin lenfoma tutulumu renal, testiküler veya 
overde kitle, üreter obstrüksiyonu, vajinal kanama ve nadiren hematüri ile 
kendini gösterir. NHL’nin mesane tutulumu oldukça nadirdir; genitoüriner 
sistemi primer ya da sistemik malignitenin bir parçası olarak tutabilir. 
Mesanenin submukozal lenf foliküllerinden köken aldığı ve en sık izlenen 
tipinin DBBHL olduğu bildirilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapiye çok iyi 
yanıt verirler. Tanı ve tedavi için hızlı davranmak hastalarda geri dönüşsüz 
hasar gelişmesine engel olmaktadır. Bizim olgumuzda da olduğu gibi has-
tamız da böbrek hasarı gelişmemiş ve hemodiyalize bağımlı hale gelmek-
ten kurtulmuştur. Remisyon oranlarının yüksek olması ile diğer mesane 
kaynaklı tümörlerden farklılık göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Anüri, Mesane, DBBHL

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-232 Referans Numarası: 395

BİSİTOPENİLİ ADOLESAN HASTADA TEKRARLAYAN 
SEROLOJİK TESTLER SONRASI TANI ALAN HIV 
ENFEKSİYONU
Ömer Doğru1, Rabia Can Sarınoğlu2, Emel Şenay1, Burcu Tufan Taş1, Berkin Berk1,  
Nurşah Eker1, Ahmet Koç1

1Marmara Üniversitesi Çocuk He Atoloji Onkoıloji Bilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Birimi

Giriş: Çocukluk çağında sitopeni ile başvuran hastalar çok geniş bir tanı 
yelpazesinde yer alabilir. Ülkemizde nadir de olsa HIV pozitifliği saptanan 
bir adölesan olgu sunulmuştur.

Olgu: 15 yaş erkek hasta hastanemize 6 gündür aralıklı devam eden ateş, 
halsizlik, kemik ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede patolojik 
bulgu saptanmadı. Tam kan sayımında WBC 2300/mm3, Hb:12.7 mg/dL, 
platelet 68000/mm3, MCV 82fL idi. Periferik yaymada %55 lenfosit, %23 
PNL, %12 monosit, %11 oranında reaktif, atipik lenfosit saptandı. Mutlak 
nötrofil sayısı 529/mm3, mutlak lenfosit sayısı: 1265/mm3 olarak hesap-
landı. AST:158 IU/mL, ALT:366 IU/mL, LDH:329 IU/mL idi. Bisitopeni ve 
periferik yaymada atipik hücreler görüldüğünden kemik iliği aspirasyonu 
yapıldı. KİA normoselüler, miyeloid/eritroid oranı miyeloid lehine artmış, 
malign hücre görülmedi, histiositlerde rölatif artış mevcut, hemofagositoz 
görülmedi. Hepatit A, B, C, EBV, Parvovirüs B 19, CMV, HSV, toxoplasma, 
rubella, kızamık, kabakulak, salmonella ve brucella serolojik testleri akut 
enfeksiyon ile uyumlu değildi. Ancak HIV1/2 Ab+Ag testi (Architect HIV 
Ab+AgCombo) tekrarlayan reaktif saptandı. IV jenerrasyon hızlı test (HIV 
Alere Combo) test sonucu negatif ve HIV 1-2 Western Blott est sonucu da 
doğrulama merkezinde negatif sonuçlandı. Buna rağmen olası HIV enfek-
siyonu şüphesi nedeniyle yapılan HIV-1 RNA (Cobas Ampliprep/Cobas 
Tagman HIV 1) test sonucu 618.664 kopya/ml saptandı. Hastaya akut HIV 
1 enfeksiyonu tanısı kondu. 

Tartışma: HIV ile enfekte hastalarda hematolojik bulgular sıktır. 
Hematopoezin baskılanması, immün sitopeniler ve koagulasyon bozuk-
lukları bunlardan bazılarıdır. On beş yaşında bisitopeni ile başvuran hasta-
mızda yapılan rutin antijen bazlı serolojik testler sınırda pozitif saptandı. 
HIV antikorlarını gösteren Western Blot testinin negatif olması ve aynı 
dönemde çok yüksek titrede HIV RNA pozitifliği hastanın ateş, halsizlik, 
transaminaz yüksekliği gibi klinik bulgularıyla değerlendirildiğinde akut 
HIV tanısı klinik olarak da desteklenmiş oldu. HIV ile enfekte olduktan 
sonra ilk 10 gün sadece moleküler pozitiflik (PCR), 15.gün itibariyle önce-
likle antijen pozitifliği, 20.gün ve sonrasında antikor pozitifliği ile tanı 

konmaktadır. Enfeksiyonun çok erken döneminde şüpheli olgularda PCR 
ile HIV RNA çalışılması ile seronegatif olguların tanısı konulabilir.
Anahtar Kelimeler: Sitopeni, HIV, Adolesan

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
P-234 Referans Numarası: 221

İMATİNİB İLİŞKİLİ HİPONATREMİ OLGUSU
Elif Çetin1, Alev Garip Acar2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, Fatih Demirkan2,  
Güner Hayri Özsan2, Bülent Ündar2, İnci Alacacıoğlu2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik myeloid lösemi (KML) myeloid öncül hücrelerin anormal 
klonal çoğalması ile kendini gösteren bir kök hücre hastalığı olup, eriş-
kin lösemilerin %15’ini oluşturmaktadır. KML’de t(9;22) sonucu bcr-abl1 
fuzyon geni oluşur ve bu genin ürünü olan p210 peptidi tirozin kinaz 
aktivitesine sahiptir. Tedavisinde 1.kuşak tirozin kinaz inhibitörü olan 
imatinib (400mg/gün), 2. kuşak tirozin kinaz inhibitörü olan nilotinib veya 
dasatinib, 3. kuşak tirozin kinaz inhibitörü olan ponatinib veya bosutinib 
kullanılabilir.

Olgu: Eylül 2017 tarihinde nötrofilik lökositoz nedeniyle tetkik edilen 
87 yaşındaki erkek hasta bakılan bcr-abl p210:%35,56 saptanmış olup 
yapılan kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi sonucu KML tanısı aldı. İmatinib 
400 mg/gün po tedavisi başlandı. Tedavinin 3. Ayında tam hematolojik 
yanıt elde edildi, bcr-abl p210:%14,67 saptandı. Hasta tedavinin 4.ayında 
bulantı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenesinde övolemik 
olarak değerlendirildi. Enfeksiyon bulgusu, antibiyoterapi, steroid ve PPİ 
kullanımı, operasyon öyküsü olmayan hastada; BNP:92pg/ml, tam idrar 
tetkikinde; idrar dansitesi: 1008, grade 3-4 hiponatremi (Na:117 mg/dL) 
saptandı. Hastanın mevcut komorbiditeleri için kullandığı ilaçlar gözden 
geçirildi, hiponatremiye neden olabilecek ilaç kullanımı saptanmadı. 
Hiponatreminin diğer nedenleri ekarte edildikten sonra imatinib tedavi-
sine bağlı olabileceği düşünüldü. İmatinib tedavisine ara verildi. Sıvı kısıt-
laması yapılarak izleme alındı. Sodyum düzeyi normal sınıra yükselmesi 
üzerine imatinib tedavisi 200mg/gün başlanarak kademeli olarak arttırıldı, 
sonrasında 400 mg/gün ile tedaviye devam edildi. Standart doz tedaviye 
başlandıktan sonra tekrar hematolojik yanıt elde edilmiş olup, hiponatre-
mi yan etkisi gözlenmedi. Hasta halen imatinib tedavisi altında izlemdedir.

Sonuç: İmatinibin nadiren de olsa ciddi hiponatremi yan etkisi mevcuttur. 
Literatüre baktığımızda genellikle daha yüksek dozlarda (800 mg/gün) 
kullanımı ile uygunsuz ADH sendromu sonucu geliştiği gözlenmiştir. 
Literatürede de olgumuzda olduğu gibi doz altımı ve sıvı kısıtlaması ile 
tablonun düzeldiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, İmatinib, Hiponatremi

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-235 Referans Numarası: 311

TROMBOSİTOPENİ İLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ 
LENFADENİT OLGUSU
Cenk Sunu1, Ahmed Cihad Genç2, Tuba Hacıbekiroğlu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Tüberküloz monositoz, lökositoz, anemi veya pansitopeni gibi birçok 
hematolojik anomallikle kendini gösterebilir. Burada immün trombosito-
peni ile başvuran bir tüberküloz lenfadeniti olan olguyu sunmak istedik.39 
yaşında bilinen hipertansiyon, diabetes mellutus tip II, kronik böbrek 
yetmezliği ve buna bağlı haftada 3 kez hemodiyaliz programına kayıtlı 
hasta 1 aydır olan boyunda şişlik şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede 
sol servikal posteriorda multipl, sert, ayrık ve hareketli lenfadenopatiler 
vardı. Başka palpe edilen lenf nodu yoktu. Oral mukozada kanama yoktu. 
Deride peteşi, purpura gözlenmedi. Hepatosplenomegalisi yoktu. Tam 
kan sayımında hemoglobin 10,5 gr/dl, MCV 86 fl, WBC 8.900/mm3, %72,6 
nötrofil, %17,4 lenfosit, %9,13 monosit, %0,30 eozinofil, %0,57 bazofil, 
platelet 220.000/mm3 tespit edildi. Sol boyun, V. bölgeden alınan insiz-
yonel biyopsi sonucu kazeifiye nekrotizan granülomatoz inflamasyon 
olarak raporlandı. Biyopsi sonucu geldiği andaki tam kan sayımında 
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hemoglobin 7,46 gr/dl, MCV 91 fl, WBC 8.500/mm3, %75,7 nötrofil, %14,7 
lenfosit, %8,17 monosit, %0,98 eozinofil, %0,48 bazofil, platelet 5.740/
mm3 tespit edilerek hasta hospitalize edildi. Periferik yayma ile tam kan 
sayımı uyumluydu. Eritrositler normablast, hafif hipokrom görünümdeydi. 
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesinde eritroid, miyeloid ve lenfoid 
hücre gelişimi normaldi. Atipik hücre infiltrasyonu gözlenmedi. Granülom 
tespit edilmedi. Bu sayede hematopoetik sistem hastalıklarından uzakla-
şıldı. Posteroanterior akciğer grafisinde parankimal konsolidasyon, len-
fadenopati saptanmadı. Hastaya göğüs hastalıkları tarafından izoniazid, 
rifampisin, pirazinamid, etambutol ile 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı. 
Aktif mukoza kanaması olmadığından intravenöz immunglobulin ve 
steroid tedavisi verilmedi. Antitüberküloz tedavinin 12. gününde tam 
kan sayımında hemoglobin 9,58 gr/dl, WBC 7.940/mm3, platelet 119.000/
mm3 ile trombosit değerinde anlamlı yükseliş oldu. Ekstramediastinal lenf 
nodu tutulumu ekstrapulmoner tüberkülozun AİDS dışı popülasyonda 
en sık rastlanan formudur. Özellikle boyun veya supraklavikular bölgede 
ağrısız şişlik olur. Bu olgu tüberkülozun nadir görülen bulgularından trom-
bositopeni gelişmesi açısından önemlidir. 3 yılı aşkın süredir hemodiyaliz 
esnasında heparin almasından dolayı heparin induced trombositopeni 
dışlandı. Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi, hepatosplenomagali-
nin bulunmaması ile üretim bozukluğu ya da hemofagositik sendrom 
dışlandı. Bu nedenle olgumuzda trombositlerin periferik yıkımının en 
olası nedeni olarak immun aracılı bir mekanizma düşündürdü. Bununla 
birlikte lenfadenopatinin trombositopeni ile ilişkisi ve antitüberküloz 
tedaviye başlandıktan sonra trombositipeninin düzelmesi, tüberkülozun 
trombositopeninin etyolojisinde en önemli kanıtı olduğunun bir başka 
göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz lenfadenit, trombositopeni

  Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
P-236 Referans Numarası: 434

BETA TALASEMİ MAJOR VE OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 
BİRLİKTELİĞİ
Duygu Nurdan Avcı, Selin Merih Urlu, Simten Dagdas, Emine Eylem Genç, Funda Ceran, 
Mehmet Ali Uçar, Mesude Falay, Gülsüm Özet

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

 Giriş: Talasemi hastalarında alloimmünizasyonun genel oranı, dünya 
genelinde %5-30 olarak bildirilmiştir, bunun nedeni çoğunlukla minor kan 
grubu antijenine karşı alloimmünizasyonun gelişmesidir. Alloantikor ve / 
veya otoantikor gelişimi transfüzyon tedavisini önemli ölçüde zorlaştırır. 
Beta talasemi major olgumuzda transfüzyon ihtiyacı için uygun eritrosit 
süspansiyonu bulmakta yaşadığımız güçlükleri ve transfüzyon sonrasın-
daki komplikasyon yönetimimizi sizlerle paylaşmak istedik.

Olgu: 25 yaşında kadın hasta, talasemi major tanısı ile takip ediliyor. 18 
yaşından önce splenektomi operasyonu geçirmiş. Düzenli takibe gittiği 
bir merkez olmadığı ve düzenli kan transfüzyonu yapılamadığı öğrenildi. 
Semptomatik anemi ile acil servise başvuran hasta cross match uygun kan 
bulunamaması nedeni ile tarafımıza danışıldı. Coombs testleri ve subgrub 
testleri çalışıldı. Direk coombs testi ıgG4+ ve indirek coombs pozitifliği 
tesbit edildi. Wbc:33.000 hemoglobin;6,3 hct;20 hipokrom mikrositer ane-
misi olan hastaya cross en uygun kan transfüzyon kararı alındı. 1 mg/kg 
steroid başlanarak, transfüzyon planlandı. Hastaya cross match 2+ (pozi-
tif ) eritrosit yavaş infüzyonla hasta monitörize edilerek verildi, transfüzyon 
esnasında ateş yüksekliği, titreme gelişmesi nedeni ile işlem sonlandırıldı. 
Kontrol testlerınde; Hgb: 6 wbc:94.000 ldh:1340 tbil:7 dbil:2 haptoglobü-
lin:6 saptandı. Steroid tedavisi ve ıv hıdrasyon devam eden hastanın takip-
lerinde hemolizi devam etmesi nedeni ile rituximab 375mg/m2 haftalık 
başlanmasına karar verildi. Tedavinin 1. haftasında hemoliz kontrol altına 
alındı. Tedavi 4 haftaya tamamlandı, eş zamanlı steroid tedavisi azaltılarak 
kesildi. Subgrub testlerıne göre en uygun eritrosit raplasmanı uygulandı. 
Otoimmün hemolitik anemisi (OİHA) kontrol altına alınan hasta talasemi 
major açısından rutin takibine alındı.

Tartışma: Kronik transfüzyon ihtiyacı olan talasemi hastaları için allo-
immunisazyon gelişimi bilinmektedir. Uygun kan bulunamaması gibi 
durumda vakamızda olduğu gibi hastalarda otoimmün hemolitik anemi 
yönelik testler yapılmalıdır. Bu hastaların eğer daha öncesinde subgrub 
analizi yapılmamış ise uygun kan transfüzyonu yapmak oldukça zordur. 
Diğer OİHA vakalarında olduğu gibi; kortikosteroid, ıv immunglobulin ve 
rituximab tedavilerine yanıtı iyidir ve hastalara bu tedaviler sonrasında 
otoimmünitesi baskılandıktan sonra düzenli kan transfüzyonuna devam 

edilebilir. Talasemi hastalarında cross uyumlu kan bulunamadığı durum-
larda hastaların otoimmün hemolitik anemi açısından da değerlendirilme-
si gerektiğini bu olgumuzla vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Talasemi major, otoimmün hemolitik anemi, kan transfüzyonu

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-237 Referans Numarası: 203

MASİF PLEVRAL EFÜZYON İLE BAŞVURAN HODGKİN 
LENFOMA OLGUSU
Gül Akın1, Kürşad Öneç1, Attila Önmez1, Birgül Öneç2, Mertay Boran3

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi

Giriş: Hematolojik malignitelerde tanı sırasında ya da hastalığın seyri 
sırasında plevral efüzyon görülebilir. Hodgkin (HL) ve non-Hodgkin len-
fomalarda (NHL), efüzyon özellikle mediastinal tutulum varsa %20-%30 
oranında görülür. NHL’de, efüzyonlar genellikle malign infiltrasyon ile 
ilişkiliyken, HL’de reaktif inflamatuar efüzyonlar daha sık görülür. Efüzyon 
genellikle B semptomları veya lenf nodlarının büyümesi ile başvuran HL 
hastalarının evreleme araştırmaları sırasında saptanan ikincil bir bulgudur. 
Bu posterde masif plevral efüzyon ile başvuran ve nodüler sklerozan tip 
Hodgkin lenfoma (NSHL) tanısı konulan olgumuzu sunuyoruz.

Olgu: 18 yaşında erkek hasta, dispne ve kaşıntı şikayeti ile hastanemize 
başvurdu. Tek taraflı masif plevral efüzyonun torasentezi sonrasında bize 
danışıldı. Sistem sorgusunda son iki ayda 20 kg kilo kaybı, gece terlemesi 
ve kaşıntı şikayeti vardı. Ateş yoktu. Fizik muayenede servikal ve aksiller 
lenf nodları (LN, maksimal 3 cm çapında) tespit edildi. Eksüda vasıflı plev-
ral efüzyonunda fibrinöz ve hemorajik zeminde izole nükleuslar, seyrek 
lenfositler saptandı. Malign infiltrasyon veya spesifik mikrobiyal etyoloji 
saptanmadı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde tek taraflı masif plevral 
efüzyon ve multipl mediastinal lenfadenopatiler saptandı. Bronkoskopi ve 
torasentez ile alınan örneklerde mikobakteri kültürleri negatifti. Sağ aksil-
ler LN’den eksizyonel biyopsi yapıldı. Patoloji NSHL olarak rapor edildi ve 
alınan plevra biyopsi örneği NHSL tutulumu olarak değerlendirildi. ABVD 
Protokolü (doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin) başlandı, 6 kür 
kemoterapi ve mediastinal radyoterapi ile remisyon sağlandı,   ancak erken 
nüks gelişti. Hasta, DHAP Protokolü (sisplatin, deksametazon, sitarabin) 
ile ikinci tedavi sırasında infektif komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi.

Tartışma: Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalarda efüzyon daha sık 
görülür. Akut ve kronik lösemi ve miyelodisplastik sendromlarda nadiren 
plevral tutulum ile eşlik eder. Ayrıca, kemik iliği transplantasyonu alan 
hastaların %10-30’unda plevral efüzyon gelişmektedir. Hematolojik hasta-
lıklarda plevral efüzyon durumunda; ilaç toksisitesi, altta yatan enfeksiyöz, 
ikincil malign veya nadiren otoimmün nedenler dikkatle araştırılmalıdır. 
HL genellikle reaktif plevral efüzyona sahiptir ancak bizim olgumuzda, 
efüzyon örneklerinde malign hücreler saptanmadığı halde, plevral biyop-
sinin primer HL tutulumunu ortaya koyduğu gösterilmiştir. Çoğu durum-
da, plevral sıvı primer hastalığın tedavisine yanıt verirken, dirençli veya 
tekrarlayan vakalarda plörodez gerekli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Plevral Efüzyon, Hodgkin Lenfoma, Dispne

Şekil 1. Kemoterapi ve radyoterapi öncesi ve sonrası akciğer grafileri 
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  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-238 Referans Numarası: 195

DALAK ENFARKTI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR LENFOMA 
OLGUSU
Öykü Arslan1, Selin Umman1, Güleren Yartaş Dumanlı2, Hanişe Özkan2, Sevcan Genç2, 
Berrak Sahtiyancı2, Ömür Tabak2, Abdulbaki Kumbasar2

1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Hematoloji 
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç 
Hastalıkları

Giriş: Dalak enfarktı hematolojik hastalıklar, neoplaziler, tromboza eğilim, 
tromboemboli, karın travmaları ve anatomik farklılıklar gibi çeşitli neden-
lere bağlı gelişebilen nadir bir durumdur. 40 yaş ve altı hastalarda en sık 
sebep hematolojik hastalıklar iken 40 yaş üzeri hastalarda tromboemboli-
dir. Dalak enfarktının görülme sıklığı net olarak bilinmemekle birlikte karın 
ağrısının nadir nedenlerindendir. En tipik başvuru şekli sol yan ağrısıdır. 
Seyir ve tedavi altta yatan hastalığa bağlıdır.

Amaç: Dalak enfarktı ve bisitopeni ile başvuran ve düşük dereceli B hücreli 
lenfoma tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 6 aydır aralıklı ateş ve terleme şikayetleri olan ve Haziran 2018’de 
sol yan ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 32 yaşında kadın hastanın 
fizik muayenesinde taşikardi, batında her iki üst kadranda hassasiyet ve 
inguinal bölgeye kadar uzanan ağrılı splenomegali tespit edildi. Hastanın 
özgeçmişinde çocukluk çağında geçirilmiş menenjit dışında özellik yoktu. 
Laboratuvar tetkiklerinde normositer anemi, trombositopeni, monositoz, 
laktat dehidrogenaz ve akut faz yüksekliği saptandı. Bilgisayarlı batın 
tomografisinde dalak 180 mm olup enfarkt şüphesi uyandıran hipodens 
alan gözlendi. Hastanın çevresel kan yaymasında anizositoz, poikilositoz, 
gerçek trombositopeni görüldü, atipik hücre ve şistosit izlenmedi. Kemik 
iliği biyopsisinin patolojik incelemesinde düşük dereceli B hücreli neoplas-
tik infiltrasyon saptandı. Bunun üzerine yapılan pozitron emisyon tomog-
rafisinde diyafram üstünde ve altındaki lenfatik istasyonlarda, her iki 
aksiller bölgede hipermetabolik lenfadenopatiler, dalakta belirgin boyut 
artışı ve habis hastalıklar ile uyumlu olduğu düşünülen florodeoksiglukoz 
(FDG) tutulumu, kemik iliği düzeyinde yaygın FDG tutulumu gözlendi. B 
semptomlarının varlığı ve masif splenomegali nedeniyle hastaya kemote-
rapi verilmesi uygun görüldü. Rituksimab, siklofosfamid, vinkristin, metilp-
rednizolondan oluşan R-CVP rejimine başlandı. Hasta 1 kür tedavi sonrası 
takipten düştüğünden seyri hakkında bilgiye ulaşılamadı.

Tartışma: Dalak enfarktı nadir görülen ve çeşitli sebepleri olan bir tab-
lodur. Tromboza eğilim; hematolojik ve hematolojik olmayan kanserler, 
özellikle miyeloproliferatif hastalıklar; atriyal fibrilasyon, aterotromboz, 
enfektif endokardit gibi emboliye neden olabilecek durumlar; anormal 
hemoglobinler; splenik arter torsiyonu ve travma bunlar arasında sayı-
labilir. Hastamızda da B hücreli lenfoma tetikleyici neden olarak kabul 
edilmiştir. 

Sonuç: Dalak enfarktı nadir görülen bir tablo olup altta yatan nedenler 
araştırılırken hematolojik kanserler de akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dalak enfarktı, lenfoma

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-239 Referans Numarası: 174

GLANZMAN TROMBASTENİSİ İLE TAKİP EDİLEN HASTADA 
AŞİKAR KANAMA OLMAKSIZIN GELİŞEN DEMİR EKSİKLİĞİ 
ANEMİSİ: OLGU SUNUMU
Derya Selim Batur1, Hasan Mücahit Özbaş2, Nergiz Erkut1, Mehmet Sönmez1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Trabzon 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Giresun

Glanzman trombastenisi (GT), trombosit yüzeyindeki GP IIb-IIIa eksikliğine 
bağlı olarak gelişen agregasyon bozukluğu ile karakterize otozomal rese-
sif geçiş gösteren nadir bir hastalıktır. Genellikle yenidoğan veya infant 
dönemlerde mukokütanöz kanama bulguları ile tanı konulmaktadır. 
Erişkin dönemlerde epistaksis en sık görülen kanama olup, dişeti kanama-
sı, menoraji, gastrointestinal kanama ve hematüri gibi organ kanamaları 
değişen sıklıkta izlenmektedir. Bu olgu sunumunda anne ve baba birinci 

derece akraba olan ve 3 yaşında GT tanısı konulan hastada aşikar kanama 
olmaksızın gelişen demir eksikliği anemisi tanımlandı.

Olgu: 35 yaşında GT ile takipli erkek hastanın, halsizlik, çarpıntı, baş 
ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan tetkiklerinde Lökosit :8.2×10³/µL, 
Hemoglobin: 5.5g/dL, MCV 56.8fL RDW:%22.8, Trombosit :132×10³, total 
demir: <10µg/dL, TDBK: 503µg/dL, ferritin: 2ng/mL, vitamin B12: 81birim, 
folat: 9.96ng/mL olarak saptandı. Hastanın aşırı burun kanamalarının 
olduğu dönemde bir kez eritrosit ve birçok kez trombosit süspansiyonu 
verilme öyküsü mevcuttu. Hastanın mevcut olan mikst anemisinin etyo-
lojisini araştırmak amaçlı endoskopik ve kolonoskopik inceleme yapıldı. 
Endoskopide antrum mukozası hiperemik ve ödemli saptandı, biyopsi 
değerlendirme kronik gastrit ile uyumluydu. Kolonoskopi ise normal 
olarak değerlendirildi. Hastanın taramalarında demir eksikliği anemisini 
tanımlayacak bulguların olmaması üzerine, öykü tekrar irdelendiğinde 
hastanın önemsemediği ve dolayısıyla belirtmediği, kendiliğinden duran 
burun kanamasının hergün olduğu ve bunun için tedavi almadığı öğrenil-
di. Hastanın trombosit süspansiyonu ile burun kanamasının durması ve 
sonrasında demir eksikliği anemisi tedavisi ile şikayetleri düzeldi. 

Tartışma: GT tanılı hastalarda amaçlanan kanama riskini en aza indirmek 
için kanama sürecinde trombosit süspansiyonu ile tedavi gerekmektedir. 
Uzun dönem kanamalarda ise semptomatik anemi için uygun tedaviler 
planlanmalıdır. Bu vaka takdiminde olduğu gibi uzun süreli kanama 
diyatezi olan hastalarda süreklilik arzeden kanamaların uygun tedavisinin 
yapılmaması anemi gelişimine neden olmaktadır. Dolayısıyla hasta için 
önemli olmayan ve belirtme ihtiyacı duyulmayan kanamaların tanımlan-
ması için doğumsal kanama bozukluklarında öykünün dikkatle sorgulan-
ması tedavinin erken planlanmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Glanzman trombastenisi, demir eksikliği anemisi

  Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

P-240 Referans Numarası: 440

HEREDİTER SFEROSİTOZ NEDENİYLE SPLENEKTOMİ 
OLAN HASTADA SEKONDER AĞIR TROMBOSİTOZ VE 
HİDROKSİÜRE İLE TEDAVİSİ
Hakan Sarbay1, Sinan Akbayram2

1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Giriş: Trombositoz çocukluk yaş grubunda sık karşılaşılan hematolojik 
bulgulardandır. En sık sebepleri enfeksiyonlar, anemi, otoimmun hasta-
lıklar ve splenektomidir. Trombositoz nadir olarak klonal nedenler sonucu 
da oluşabilmektedir. Kronik myeloid lösemi ve esansiyel trombositoz 
buna en büyük örneklerdir. Bu yazıda splenektomi sonrasında ağır trom-
bositoz gelişen bir hastada hidroksiüre tedavisi ile elde edilen sonuçlar 
sunulmuştur.

Olgu: Herediter sferositoz, masif splenomegali, hipersplenizm nedeniyle 
5 sene önce splenektomi olan 15 yaşındaki erkek hasta poliklinik kontrolü 
için başvurdu. Halsizlik dışında şikayeti olmayan hasta penisilin profilak-
sisi ve asetilsalisilik asit (100 mg/gün) tedavisi almaktaydı. Laboratuvar 
tetkiklerinde beyaz küre 18.760/uL, hemoglobin: 12,7 gr/dl, trombosit: 
2.235.000/uL, ferritin: 68 ng/ml, vitamin B12: 262 ng/ml, folat: 6,1 ng/ml, 
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlarda saptanan hasta 
hastaneye yatırılarak İV hidrasyon başlandı. Asetil salisilik asit tedavisine 
devam edildi. Periferik yaymasında lökosit formülü, nötrofil: %58, lenfosit: 
%36, monosit: %4, eozinofil: %2 idi. Atipik hücre, blast görülmedi. Hafif 
hipokromi, mikrosferositler, trombositler bol kümeli görüldü. Hidrasyon 
sonrası kontrollerinde ve takiplerinde trombosit sayısı 2.000.000/uL 
üstünde seyretti. JAK mutasyonu gönderildi. Hidroksiüre 1x500 mg/gün 
(10 mg/kg/gün) başlandı. Trombosit sayısı 2. Haftada 1.630.000/uL, 4. 
haftada 1.568.000/uL’e geriledi. Haftalık takiplerinde herhangi bir klinik ve 
laboratuvar yan etki görülmeyen hastada 6. haftanın sonunda trombosit 
sayısı 1.440.000/uL saptandı. Hidroksiüre dozu 15 mg/kg/gün olacak şekil-
de arttırıldı. Dispeptik şikayetler gelişmesi nedeniyle ilaç dozu tekrar 10 
mg/kg/gün’e düşürüldü. Hastanın takipleri devam etmektedir. 

Sonuç: Sekonder trombositozu olan hastalarda özellikle trombosit sayısı 
1.500.000/uL üzerinde olan ve tromboz riskinin yüksek olduğu durumlar-
da hidroksiüre tedavisi takip altında güvenle kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: trombositoz, hidroksiüre
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Tablo 1. 

1. Gün 1. Hafta 2. Hafta 4. Hafta 6. Hafta

trombosit sayısı 2.010.000/uL 1.596.000/uL 1.630.000/uL 1.568.000/uL 1.440.000/uL

lökosit 12.790/uL 17.660/uL 18.280/uL 11.780/uL 12.450/uL

nötrofil 6110/uL 10.570/uL 9250/uL 5640/uL 6290/uL

hemoglobin 10,8 g/dl 11,7 g/dl 12,2 g/dl 12,4 g/dl 11,9 g/dl

RBC 5.1x106/uL 5.3x106/uL 5.5x106/uL 5.6x106/uL 5.5x106/uL

üre 19 mg/dl 13 mg/dl 21 mg/dl 12 mg/dl 8 mg/dl

kreatinin 0,5 mg/dl 0,6 mg/dl 0,6 mg/dl 0,6 mg/dl 0,5 mg/dl

AST 35 U/L 56 U/L 39 U/L 47 U/L 25 U/L

ALT 16 U/L 31 U/L 22 U/L 31 U/L 28 U/L

ürik asit 3,7 mg/dl - 4,2 mg/dl - 4 mg/dl

glukoz 89 mg/dl - - 89 mg/dl 96 mg/dl

yan etki - - - - -

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-241 Referans Numarası: 312

HİDROÜRETERONEFROZ İLE PREZENTE OLAN DİFFÜZ 
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
Cenk Sunu1, Rümeysa Kurt2, Tuba Hacıbekiroğlu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar (DBBHL) tüm Non-Hodgkinlenfoma’ların 
%30-40’ını oluşturan büyük ve transforme B hücrelerden meydana gelen, 
heterojen bir tümör grubudur.  Hastalık tipik olarak sistemik semptomlarla 
ilişkili, hızlı büyüyen nodal veya ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar. 
Yaklaşık %50-60 hasta ileri evrede başvurur. Lokalize hastalık için 6 kür 
R-CHOP tedavisi veya 3 kür R-CHOP ve tutulu alan radyoterapisi (TART) 
önerilmektedir. İleri evre DBBHL’da önerilen tedavi şekli 6-8 kür R-CHOP 
uygulamasıdır. Hızla büyüyen nodal kitleler yerleşim yerine göre farklı 
semptomlarla prezente olabilir. Bu olguda batın içi lenfadenopati basısına 
bağlı gelişen hidroüreteronefrozlu bir kadın hasta sunulmaktadır. Bilinen 
hepatit B tanılı hasta, boyunda şişlik şikayetiyle KBB polikliniğine başvur-
muş. Çekilen boyun BT de sağ anterior servikal zincirde en büyüğü 33x30 
mm boyutlarında olan yaygın, posterior servikal zinirde en büyüğü 20x23 
mm boyutlarında olan yaygın konglomere yapıda LAP (Şekil1-2-3-4-5), sol 
anterior servikal zincirde en büyüğü 12. 3x7. 4 mm boyutlarında olan bir-
kaç adet oval konfigürasyonu benign natürlü lenf nodu izlenmiş. Yapılan 
ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu reaktif lenfadenopati LAP olarak 
raporlanmış. Bel ağrısı da olan hasta FTR polikliniğine başvurmuş. Hastaya 
MR ve BT çekilmesi sonucu;bilateral böbrek toplayıcı sistemde grade 2 
ektazi, paraaortik alanda başlayıp infrarenal alana uzanan bilateral iliak 
lenfatik zincirde konglomere LAP (Şekil 6-7-8), sağ psoas kası adelesinde 
distalde yaklaşık 3 cm kalınlaşma ve içerisinde 22 mm kalınlığında hipo-
dens alan (şekil9) izlenmiş ve POT apsesi olarak raporlanmış. Pot apsesi 
açısından girişimsel radyolojiye konsülte edilmiş. Pot apsesi değil psoasta 
kolleksiyon olduğu tespit edilmiş. Bu sürede KBB polikliniğine tekrar baş-
vuran hastaya eksizyonel biyopsi yapılmış. Tetkik sürecinde takip edilirken 
hastada yaygın ödem ve anüri gelişmiş. Tetkiklerinde üre:152 kre:8. 2 gel-
mesi üzerine hasta hemodiyalize (HD) alınmış. 3/7 HD planlanmış. Böbrek 
biyopsisi planlanmış fakat böbrek fizyolojisinin biyopsiye uygun olmama-
sı nedeniyle biyopsi ertelenmiş. Maligniteye sekonder glomerulonefrit 
düşünülmüş fakat öncelikli olarak maligniteye ait patoloji raporunun çık-
ması ve tedavisinin başlanması, sonrasında gerekirse böbrek biyopsisi için 
tekrar değerlendirilmesi planlanmış. Çekilen PET-CT sonucunda;boyunda 
konglomere görünümde, sağ aksiller lenfatik lojda, mediastende, abdo-
minopelvik alanda konglomere görünümde LAP saptanmış. Konglomere 
lenf nodlarının her iki üreteri sarmakta olduğu görülmüş, non-hodgkin 
lenfomanın supra ve infradiafragmatik tutulumuyla uyumlu olarak değer-
lendirilmiş. Sol juguler venin lateral komşuluğundaki sol supraklavikler 
lenf nodundan yapılan eksizyonel biyopsi sonucu diffüz büyük B hücreli 
lenfoma olarak raporlanmış. DBBHL tanısı alan hastaya R-CHOP tedavisi 
başlandı. Tedavi başlanmasıyla LAP basısı da gerileyen hastanın takibinde 
hidroüreteronefrozu geriledi ve hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. 
Anahtar Kelimeler: lenfoma, hidroüreteronefroz

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-242 Referans Numarası: 47

GRANULOMATÖZ LENFADENİT (TÜBERKÜLOZ) VE KRONİK 
NÖTROFİLİK LÖKOSİTOZ: OLGU SUNUMU
Hava Üsküdar Teke, Neslihan Andıç, Tuba Kiraz Bulduk, Eren Gündüz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik nötrofilik lösemi (KNL) matür nötrofilik lökositozla birlikte 
periferik kanda immatür granülositlerin (promiyelosit, miyeloid, metami-
yelosit) %5’in altında olduğu klonal proliferatif bir hastalıktır. Hastalarda 
genellikle splenomegali, kemik iliğinde displazi veya belirgin retikülin 
fibrozis olmaksızın granülositik hiperplazi izlenmektedir. Sitogenetik ve 
moleküler analizlerde bcr-abl negatif olup, diğer miyeloproliferatif has-
talıkların karakteristik bulgularının olmaması tanı için gereklidir. Fakat 
lökomoid reaksiyon yapacak diğer nedenlerin de ekarte edilmesi gerekir; 
malignite, ciddi enfeksiyon (sepsis, miliyer tüberküloz), toksikasyon veya 
akut hemoliz gibi. Bu yazıda lökosit sayısı >150000/mm3 (absolü nötrofil 
sayısı >150000/mm3) ve multipl patolojik lenfadenopatiler (LAP) ile başvu-
ran tüberküloz tanısı konulan olgu sunuldu.

Olgu: 74 yaşında erkek hasta. Nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvu-
ran hastanın yapılan fizik muayenesinde konj. soluk, boyunda en büyüğü 
3 cm LAP, karaciğer ve dalak kot altı 2 cm palpabl idi. Hb 11,1 g/dl, Lökosit 
155100/mm3, ANS, 147200/mm3, absolü monosit sayısı 2200/mm3, plate-
let 67000/mm3, CRP normal, ESH normal saptandı. Periferik yaymasında 
nötrofil hakimiyeti dışında patoloji saptanmadı. Boyun toraks ve abdo-
minopelvik tomografilerinde multipl sayıda yer yer konglemere LAP ve 
HSM saptandı. Minör ve majör Ph kromozomu negatif saptandı. Kemik 
iliği aspirasyon ve biyopsisinde granulositer seri hücrelerinde artış olan 
hipersellüler kemik iliği izlendi. Malignite açısından patolojik LAP’lerden 
eksizyonel biyosi yapıldı. Hastaya granulomatöz lenfadenit (tüberküloz 
lenfadenit) tanısı konuldu. Hasta antitüberküloz tedavi için enfeksiyon 
hastalıklarının takibine alındı.

Tartışma: KNL tanısı için persistan periferik nötrofili, nötrofilik granulosit-
lerin arttığı hipersellüler kemik iliği, hepatosplenomegali ve Ph kromozom 
negatifliği olmalıdır. Nötrofil hakimiyetli lökositozu olan hastalarda KNL 
tanısı konulmadan önce hastalar diğer nedenler açısından araştırılmalıdır. 
Malignite, enfeksiyon ön planda düşünülmelidir. KNL/KML ön tanısı ile 
araştırılan hastamızda olduğu gibi tüberküloz da nötrofilik lökositoz duru-
munda akla gelmelidir.

Sonuç: KNL ön tanısı olan nötrofilik lökositozu olan hastalarda ön tanılar 
içerisinde tüberküloz da yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik nötrofilik lökositoz, tüberküloz

  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-243 Referans Numarası: 37

DASATİNİB KULLANIRKEN PLEVRAL EFFÜZYONU GELİŞİP, 
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI ALAN BİR OLGU
Rafiye Çiftçiler, Elifcan Aladağ, Nilgün Sayınalp, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, 
Osman Özcebe, Salih Aksu, Hakan Göker, Yahya Büyükaşık, Haluk Demiroğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloid seri hücrelerinin aşırı ve 
kontrolsüz çoğalmasına yol açan bir hematopoetik pluripotent kök hücre 
hastalığıdır. BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib mesilatın klinik 
uygulamaya girmesi ile KML tedavisinde önemli bir dönem başlamıştır. 
Dasatinib imatinib dirençli veya tolere edemeyen kronik miyeloid lösemili 
(KML) hastalarda kullanılan bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Dasatinib, peri-
ferik ödem ve plevral effüzyona yol açan sıvı retansiyonuna sebep olabilir. 
Bu potansiyel komplikasyonların bilinmesi gereksiz araştırmaları önleye-
cek ve tedaviyi kolaylaştıracaktır. Biz bu yazıda dasatinib tedavisi sonrası 
plevral efüzyon gelişen ve plevral effüzyon nedeni ile bronkoskopi yapılıp 
akciğer kanseri tanısı alan bir vakayı prezente ettik.

Olgu: Prezente edeceğimiz olgu 73 yaşında erkek hastadır. Hastaya 
2014 yılında KML tanısı konuldu. Hasta 23.10.2017 tarihine kadar imati-
nib tedavisi aldı. 2017 yılının Ekim ayında hastanın BCR-ABL’sinde artış 
olması nedeni ile dasatinib tedavisine geçildi. Yaklaşık 1.5 yıl dasatinib 
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tedavisini alan hastanın öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayeti olması 
nedeni ile çekilen akciğer grafisinde plevral effüzyon saptandı. Çekilen 
akciğer tomografisinde ‘‘sağ akciğer üst lob posteriorda plevra komşu-
luğunda 19*14 mm boyutlarında vasküler tümör tutulumu ile uyumlu 
görünüm’’saptandı. Hastaya yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin 
sonucu ‘‘küçük hücreli akciğer kanseri’’olarak raporlandı. Hasta onkoloji 
bölümüne konsulte edildi.

Tartışma ve Sonuç: Doz ve rejim bağlantılı olarak dasatinib kullanan 
hastaların %7-35’inde plevral effüzyon oluştuğu bildirilmiştir. Dasatinibe 
bağlı plevral effüzyonlar ilacın başlanmasından genellikle 5-32 hafta sonra 
görülmekle beraber herhangi bir zaman aralığında gelişebilir. Dasatinib 
tedavisi sırasında plevral effüzyon geliştiğinden şüphelenildiği durumlar-
da (örn. öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı) tanıyı desteklemek için akci-
ğer grafisi çekilmesi önerilmektedir. Dasatinib kullanılırken gelişen plevral 
sıvı etiyolojisi sadece ilaca bağlanmamalı; bizim olgumuzda olduğu gibi, 
primer akciğer malignitesi açısınan hastalar tetkik edilmelidir. Bir başka 
konu ise dasatinibin küçük hücreli-dışı akciğer kanserinde hedefe yönelik 
tedavi olarak kullanılmasıdır. Bizim sunduğumuz vakanın patolojik tanısı 
‘‘küçük hücreli akciğer kanseri’’olarak raporlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dasatinib, kronik miyeloid lösemi, plevral efüzyon

Şekil 1. Bilateral plevral effüzyon

Şekil 2. Beta gama monoklonal band

  Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler

P-245 Referans Numarası: 72

NEŞELİ PERİFERİK KAN YAYMALARI
Yasemin Ardıçoğlu Akışın1, Nejat Akar2

1Tobb Etü Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
2Tobb Etü Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Periferik kan yayması ile kan hücrelerindeki anormallikler incelenmektedir. 
Hücrelerin şekillerindeki veya yapılarındaki farklı değişikliklere rastlamak 
bu incelemeyi daha ilginç ve eğlenceli hale getirmektedir.

Özellikle nötrofillerin farklı formlardaki çekirdek yapılarını görmek, ince-
leyen kişiyi acaba nötrofillerin kendi aralarında harflerle, rakamlarla veya 
noktalama işaretleri ile süregelen olası bir iletişimi olabilir mi diye düşün-
dürmektedir (Şekil 1,2). Bunun yanı sıra hayal gücünün sınırlarını zorlayan 
ve sanki bir hayvanat bahçesini geziyormuş havası uyandıran görüntüleri 
de yakalamak mümkün olmaktadır. Kimi zaman karşınıza çıkan bir çekir-
dek yapısı size bir anda günlük hayatınızda çok sık gördüğünüz nesneleri 
veya görüntüleri çağrıştırabilmektedir (Şekil 3).

Tanıya yardımcı olmanın yanında bu tür görüntüleri yakalamak ve daha 
farklılıklarını bulma isteği periferik kan yayması incelemesini ayrı bir zevk 
haline dönüştürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Periferik kan yayması, Nötrofil

Şekil 1. Latin Harfleri
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Şekil 2. Yunan Harfleri ve Rakamlar

Şekil 3. Hayvanlar alemi

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-246 Referans Numarası: 372

YAYGIN EXTRANODAL TUTULUMLU BİR BURKİTT LENFOMA 
OLGUSU: PANKREAS, KARACİĞER, BÖBREK, TİROİD VE 
TESTİS TUTULUMU
Zeliha Guzelkucuk, Derya Ozyoruk, Arzu Yazal Erdem, Ayca Koca Yozgat, Dilek Kacar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Burkitt lenfoma (BL), çocuklarda daha sık görülen, kötü diferansiye B hüc-
reli non-Hodgkin lenfomadır. Hastalığın ekstranodal başlangıcı nadirdir. 
Burada karın ağrısı nedeni ile başvuran ve batında yagın kitle ve ekstra-
nodal tutulumların eşlik ettiği bir Burkitt lenfoma olgusu sunulmaktadır.

8,5 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 haftadır devam eden karın ağrısı ve 
kabızlık şikayeti ile hastanemizin acil servisine başvurdu. Öz ve soygeç-
mişinde özellik olmayan hasta son 15 günde 3 kilo kaybetmişti. Fizik 
muayenesinde genel durumu orta, halsiz görünümde idi. Sağ üst kad-
randa belirgin olmak üzere batında yaygın hassasiyeti vardı. Karaciğer 
kot altında 2 cm kadar ele gelmekteydi. Dalak büyüklüğü saptanmadı. 
Sol testis volumu sağ testis volümüne göre artmıştı. Tam kan sayımında 
beyaz küre değeri; 8,5. 10^3/µL (3,4 - 9,5) hemoglobin değeri; 12,2 g/dL 
(12 – 14), platelet sayısı; 261 x 10^3/µL (150 – 450 x 10^3/µL), AST; 198 U/L 
(0 – 50) ALT; 204 U/L (0 – 50) Alkalen Fosfataz: 414 U/L (86 – 315), laktat 
dehidrogenez : 1158 U/L (110 – 295) ürik asit: 10,5 mg/dL (3,5 - 7,2). Amilaz 
ve lipaz düzeyleri yüksekti. Viral serolojisi negatifti. Abdomen ultrasonog-
rafik (USG) değerlendirmesinde karaciğer pankreas ve böbrekte metaztaz 
lehine şüpheli görünüm saptanması üzerine yapılan abdomen manyetik 
rezonans görüntülemesinde (MRG); karaciğer sol lobda 35x27 mm, 30x26 
mm, sağ lob süperiorda 35x33 mm, 27x19 mm, 19x21 mm, portal ven 
anteriorunda 35x29 mm, sağ lob inferior posteriorda 25x25 mm, 25x22 
mm boyutlarında, pankreasta en büyüğü 33 mm çapında multiple kitle 
lezyonları, ve her iki böbrekte lezyonları izlendi.Testis ve tiroid USG’de 
tutulum saptandı. Asit maisi örnekleme yapılacak miktarda olmaması 
sebebi ile karaciğerde yer alan lezyonlarından tru cut biyopsi yapıldı. 
Karaciğer biyopsi sonucu; Burkitt lenfoma lehine değerlendirildi. Kemik 
iliği ve santral sinir sistemi tutulumu saptanmadı. Yaygın intraabdominal 
hastalığı ve ekstranodal tutulumları olan olan hastanın kemik iliği ve sant-
ral sinir sistemi tutulumu olmaması sebebi ile LMB 96 grup B kemoterapi 
protokolü başlandı. Kemoterapi ile tam remisyona giren hastanın izlemine 
devam edilmektedir.

Burkitt lenfoma en sık görülen pediyatrik NHL tipidir ve oldukça agresif 
seyirlidir. En sık görülen yerleşme yeri, vakaların%31 ila%64’ünde görülen 
abdominal ve pelvik kitleler ile kendini gösteren olan gastrointestinal 
yolun tutulumudur. En sık etkilenen bölgeler, distal ileum, çekum ve apen-
dikstir. Bu durum, bu bölgelerdeki lenf bezi dokusunun Peyer plaklarından 
zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Solid abdominal organların tutu-
lumuda ortaya çıkabilir. Karaciğer tutulumu vakaların yaklaşık %17’sinde 
görülür ve genellikle dalak tutulumu ile birliktedir. Böbrek tutulumu 
hemen hemen her zaman ileri evre hastalık ile ilişkilidir. Bizim hastamız, 
yaygın extranodal tutulum olması sebebi ile sunulmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Burkitt Lenfoma, çocuk, extranodal tutulum

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
P-247 Referans Numarası: 407

MİKROTRANSPLANTASYON
Ahmet Öztürk 

Acıbadem /Maslak

HLA mismatched cellular therapy (microtransplantation) standart kemo-
terapinin HLA uyumsuz stem ve diğer donor hücreleri birlikte immun sup-
resif ilaçlar kullanmadan verilmesiyle oluşan tedavi şeklidir. Son yıllarda 
kullanılmaya başlayan mikrotransplatasyon ile remisyona giren bir nuks 
AML vakasını bildirmek istedik. 2011 AML tanısı ıle 3+7 tedavısı, remısyon 
sonrası 3 kur konslıdasyon ve 2 yıl vıdaza ıdame tedavıs alan hasta 2016 
nuks ıda flag sonrası tekrar vıdaza alan hasta 2018 de tekrar nuks olması 
uzerıne kuzenınden allojenik mikrotransplantasyon yapıldı. Myeloablatif 
tedavi verilmeden standart MEC tedavisi verildi. Tedavi bitiminde 24 saat 
sonra allo nakil yapılan hasta remısyona girdi. GVHD gelişmeyen hasta 2. 
tedavını yenı aldı.
Anahtar Kelimeler: mikrotransplantasyon

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-248 Referans Numarası: 316

İZOLE LDH YÜKSEKLİĞİ İLE BAŞVURAN DİFFÜZ BÜYÜK B 
HÜCRELİ LENFOMA OLGU SUNUMU
Cenk Sunu1, İlhan Yıldırım2, Tuba Hacıbekiroğlu1

1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar (DBBHL) tüm Non-Hodgkin lenfoma’la-
rın %30-40’ını oluşturan büyük ve transforme B hücrelerden meydana 
gelen, heterojen bir tümör grubudur. İnsidansı yaşla artar ve ortalama 
tanı yaşı yedinci dekattır. Hastalık tipik olarak sistemik semptomlarla 
ilişkili, hızlı büyüyen nodal veya ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar. 
Bizim sunacağımız olguda hasta beklenenin üzerinde LDH yüksekliği 
ile Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar (DBBHL)’ın prezente olabileceğine 
dikkat çekmek istedik. 54 yaşında bayan hasta tarafımıza 2 aydır var olan 
karın ağrısı ile başvurdu. Hastanın başvuru anında bakılan tetkiklerinde; 
WBC:5.280, HGB:9,91, PLT:235.000, MCV:84, Üre:23, Kreatinin:0.58, ALT:12, 
AST:35, Albümin:3.6, LDH:5075, Vitamin B12:439, Ferritin:>2000, Folat:5.3, 
Sedimentasyon:115 olarak geldi. Hastaya yapılan Batın BT’de batın içinde 
konglomere LAP’lar olduğu izlendi. Hastaya mevcut batın içi LAP’lardan 
biyopsi planlandı. Ancak hastanın biyopsi yapılacak bölgesi müdahale 
açısından zor bir bölgede olduğu için hastaya ön planda kemik iliği biyop-
sisi yapılmaya kara verildi. Hastanın yapılan kemik iliği biyopsisi sonu-
cunda “Diffüz büyük B-hücreli lenfoma infiltrasyonu” olarak raporlandı. 
Hastaya takabinde kemoterapi protokolü belirlenerek tedavisi düzenlen-
di. Lenfomalarda LDH düzeylerinin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. 
Tarafımıza başvuran hastada anemi ile birlikte 5000 civarında olan LDH 
düzeylerinde ilk planda akla vitamin B12 eksiklği gelmekte olup, vitamin 
B12 eksikliği ekartasyonu sonrası batın içi yaygın LAP’ları olan hastada 
rabdomyosarkom vb solid tümörler akla gelmektedir. Ancak olgumuzda 
yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda DBBHL tanısı almıştır. Bu da gös-
teriyor ki lenfoma tanılı hastalarda LDH yükseklği beklenenin üzerinde bir 
değer ile karşımıza çıkabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: LDH yüksekliği, non hodgkin lenfoma
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  Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi

P-249 Referans Numarası: 186

TERAPÖTİK FLEBOTOMİ TAKİBİNDE TEK BAŞINA 
HEMOGLOBİN DEĞERİ BAŞARILI MI? BAŞARISIZ MI?
Itır Şirinoğlu Demiriz1, Mehmet Hanifi Kazancı2, Bahar Pehlivan Özdemir2

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

Günümüzde terapötik flebotomi en sık sekonder polistemi ve polistemia 
vera olgularında uygulanmaktadır. WHO PV tanısı için hedef Hgb değerle-
rini kadınlarda >16 gr/dl ve erkeklerde >16.5 gr/dl olarak kabul etmiştir.

Hastanemizde yapılan terapötik flebotomi olgularının hedefe yönelik 
başarısı, hedefe ulaşmakta etkili olabileceği düşünülen faktörler ile ilişki-
leri araştırıldı.
Anahtar Kelimeler: flebotomi,sekonder polistemi,polistemia vera

Tablo 1. Demografik özellikleri, komorbid hastalıkları ve sitoredüktif tedavi kullanımı

cinsiyet N(%)

Erkek 193

Kadın 33

Tanı

Sekonder Polistemi 108

Kmph 118

Jak2

Negatif 187(83.11)

Pozitif 38(16.89)

Sigara

Evet 140(61.95)

Hayır 86(38.05)

>1 Uygulama

Hayır 150(66.37)

Evet 76(33.63)

Hydrea

Hayır 181(80.09)

Evet 45(19.91)

Co-Morbid Hastalık

Yok 127(56.19)

Dm 14(6.19)

Ht,Hl,İkh 43(19.03)

Koah,Astım 21(9.29)

Diğer 21(9.29)

Tablo 2. ilk flebotomi uygulamasında Hgb ve NLR analizi

Sekonder polisitemi 
(N=108)

Kmph  
(N=118)

Ort.+SS Med. (Min.-Maks.) Ort.+SS Med. (Min.-Maks.) p

1.Flebotomi NLR 1,94±0,93 1,8- (0,1-6,8) 2,99±2,13 2,45- (0,2-17) 0,000*

1.Flebotomi Hb
17,47±1,45 17,45- (12,3-

21,8)
17,44±1,82 17,35- (8,3-24,5) 0,593*

*Mann Whitney U testi

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-250 Referans Numarası: 406

REFRAKTER PRIMER BEYIN LENFOMASINDA IBRUTINIB VE 
REVLIMIDE TEDAVİSİ
Ahmet Öztürk 

Acıbadem / Maslak Hematolojı

Hasta 2008 primer beyin lenfoması tanısı ile HD Methotrexate+Radyoterapi 
+ARA C alıyor. 2016 yılında hastalık nuks ediyor. Tekrar kemoterapi ve 
arkasından otolog nakıl yapılıyor. 2017 de otolog nakilden 4 ay sonra 
hastalığın ilerlemesi uzerıne tekrar kemoterapi başlanıyor. Kemoterapiye 
yanıt alınamayan hastanın genel durumunun gıderek bozulması üzerine 
klınığımıze baş vurdu. Başvuru anında hastamız yardımsız yuruyemiyor, 
ihtiyaçlarını annesinin yardımıyla gideriyor ve tekerlekli sandalye bağımlı 
idi. Ibrutınıb+revlımıde tedavısı başladıktan sonra 1. ayda genel durumu 
duzelen hastanın hastalığı giderek düzeldı.Halen tedavının 9. ayında olan 
hasta yardımsız yuruyor, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor arabasını 
kullanıyor ve çalışmaya başladı.
Anahtar Kelimeler: refrakter primer beyın lenfoması ibrutınıb,revlimıde

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-251 Referans Numarası: 504

DERİNİN KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI VE 
SKATRİSYEL PEMFİGOİD BİRLİKTELİĞİ
Tuğrul Elverdi, Ayşe Salihoğlu, Dilek Keskin, Deniz Özmen, Ahmet Emre Eşkazan,  
Şeniz Öngören, Zafer Başlar, Yıldız Aydın, Muhlis Cem Ar, Teoman Soysal

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Giriş: Allogeneik kök hücre nakli (KHN) sonrası otoimmun hastalıklar %20 
ile %60 arasında sıklıkta bildirilmektedir ve bunların bir kısmı Graft versus 
host hastalığı (GvHH) na eşlik etmektedir. Immunsupresif tedavi (IST) kesil-
mesi döneminde veya aktif GvHH bulguları hakimken ortaya çıkan otoim-
mun hadiseler, GvHH nin bir komponenti olarak değerlendirilir. Literatürde 
kronik deri GvHH na eşlik eden 10-20 arası büllöz deri hastalığı bildirilmiştir. 
Oral ve göz GvHH bulguları ile beraber bulunduğunda bu hastalıkların bir-
birleriyle örtüşen kısımları sebebiyle ayırım yapmak zor olabilir.

Vaka: 1985 doğumlu erkek, 2008 de klasik tip nodüler sklerozan Hodgkin 
Lenfoma, evre IIA, unfavorable tanısı aldı. 6 kür ABVD ve IFRT sonrası erken 
nüks sebebiyle ESHAP ve gemsitabin-vinorelbin sonrası Mayıs 2010 da 2. 
Tam remisyonda otolog KHN yapıldı. Aralık 2012 de nüksetmesi üzerine 3 
kür GDP aldı, parsiyel yanıt ile haziran 2013 te HLA tam uyumlu kızkardeş-
ten allogeneik periferik kök hücre nakli yapıldı (fludarabin-melfalan azal-
tılmış yoğunluklu rejimi ile, siklosporin ve metotrexate GvHH profilaksisi 
ile) 3. Ayda tam kimerikti ve tam yanıt mevcuttu. Siklosporin kasım 2013 
te kesildi. Ocak 2014 ten itibaren sık alt ve üst sollunum yolu enfeksiyonu 
sonrası keratokonjuktivitis sicca ve liken planus benzeri kronik deri GvHH 
gelişti. Evre 2 göz, evre 2 ağız ve evre 1 sklerotik olmayan kronik deri 
GvHH lokal tedaviyle izlendi. Haziran 2014 deri sklerodermatoid hal aldı, 
karaciğer GvHH eklendi, ağız-göz bulguları artması ve akciğerde erken 
evre bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) bulguları gelişmesi 
sebebiyle Temmuz 2014 te ekstrakorporeal fotoferez (ECP) başlandı. (ilk 8 
hafta haftada 2, sonra 15 günde 2 seans şeklinde). Eylül 2014 te mikofeno-
lat mofetil (MMF) Kasım 2014 te ECP sıklığı ayda 2 seansa düşüldü. Mayıs 
2015 da ECP yanıtın iyi olması ve deri bulgularının belirgin stabilleşmesi 
sebebiyle sonlandırıldı. Kasım 2017 de GvHH bulguları stabil seyretmesi 
sebebiyle MMF azaltılarak kesildi. Nisan 2018 de sekel sklerotik deri lez-
yonlarının üstünde özellikle dirsek ve önkolda belirgin ama gövde ve saçlı 
deride de olan büllöz ve kaşıntılı lezyonlar belirdi. Saçlı deride 2014 ten 
beri diffüz alopesi mevcuttu. Dermatoloji konsültasyonu sonucu skatrisyel 
pemfigoid (SP) ve skatrisyel alopesi düşünülerek alınan saçlı deri ve dirsek 
büllöz lezyon SP ile uyumlu bulundu. PET BT de nüks lehine bulgu saptan-
madı. Çölyak antikorları negatif saptandı. 0.5 mg (kg prednisolon başlandı 
ve kısa sürede lezyonlarda iyileşme görüldü.

Sonuç: Büllöz Hastalıklar posttransplant ve kronik GvHH seyri sırasında 
nadir olarak görülmektedir. Belirgin GvHH bulguları varlığında tedavi 
GvHH kontrol altına alınacak şekilde yapılmalıdır. Ayırıcı tanı, tedavi ve 
izlem için dermatoloji kliniği ile işbirliği içinde olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kronik graft versus host hastalığı, skatrisyel pemfigoid
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  Erişkin Akut Lösemiler

P-252 Referans Numarası: 236

ANGIOIMMUNOBLASTİK T-HÜCRELİ LENFOMA İLİŞKİLİ 
RAYNAUD FENOMENİ VE DİJİTAL NEKROZİS
Özge Yalıcı, Kürsad Önec, Birgül Önec, Onur Esbah

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Raynaud fenomeni (RF) periferal damarların epizodik vazospazmı-
dır. Epizodik renk değişim basamakları (bazen ağrı ve parestezi eşliğinde) 
klasik değişiklik beyaz (iskemi), mavi (de-oksijenasyon), kırmızı (reperfüz-
yon) olarak ortaya çıkar. Raynaud’un fenomeni, primer (idiyopatik) olabilir 
veya nadiren birkaç farklı duruma sekonder olabilir. Sekonder olduğunda, 
parmakların ülserasyonu ve nekrozu ile sonuçlanan iskemiye ilerleyebilir. 
Sekonder RF’nin en sık sebebi sistemik skleroz (%85-90) gibi bağ dokusu 
hastalıklarıdır ve malign hastalıklar nadiren bildirilmiştir. Birkaç farklı 
paraneoplastik vaskular akrosendrom bildirilmiş olmasına rağmen, bizim 
olgumuz anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma (AITL) ilişkili bildirilen ilk 
RF’dur ve parmak uçlarında nekroz ile sonuclanmıştır. 

Olgu: Boynunda şişlik ve kilo kaybı şikayetleri ile başvuran 60 yaşında bir 
hastanın, sol servikal vertebrada 3 cm çapında ağrısız bir mobil lenfade-
nopatisi olduğu saptandı. Tomografilerde boyun, aksiller, abdominal ve 
inguinal bölgelerde multipl hilus ekojenleri ile birlikte kalınlaşmış korteksli 
çoklu oval lenf nodları görüldü. Eksizyonel biyopsi sonucunda yaygın 
endotelyal venül proliferasyonu zeminide olan tümörün, küçük ve orta 
boyutlu CD3 ve CD4 pozitif atipik lenfoid hücrelerden oluştuğu ve ATCL 
ile uyumlu olduğu bulundu. Hasta sağ el ilk ve dördüncü parmaklar sağ 
el, sol el ikinci ve beşinci parmaklarda aralıklı ağrısı ve parestezisi oldu-
ğunu başvuruda belirtti ancak bu aşamada fizik muayene bulgusu yoktu. 
Tanı prosedürleri devam ederken, bu parmaklarda ağrı arttı, solukluk ve 
soğukluk gelişti ve acil servise geldiğinde soğuk ve siyanotik oldukları 
saptandı(Şekil 1). Üst ekstremite nabızları açık, doppler incelemesinde 
arter tıkanıklığı yoktu, ancak proksimal venöz oklüzyon tespit edildi. 
Arteriyel vazodilatasyon sağlamak için prostaglandin analoğu ilioprost 
(3.3 mcg / saat infüzyon dozu), 1 mg/kg steroid, kalsiyum kanal blokeri 
diltizem 2 x 60 mg, silostazol 1 x 100 mg, pentoksifilin 2 x 600 mg, düşük 
molekül ağırlıklı heparin verildi. Bununla birlikte, semptomatik rahatlama 
sağlanamadı. Tanının doğrulanmasıyla ilk olarak 1 er kür CHOP, ardından 
1 kür CHOEP uygulanmasını takiben parmaklarda ısı artışı ile birlikte 
re-perfüzyon sağlandı ancak parmak uçlarında belirgin bir nekroz alanı 
gelişmişti (Şekil 2).

Tartışma: Sekonder RFp çoğunlukla immünolojik bozukluklarla ilişkilidir 
ve malignitelerden karsinomun baskınlığı ile çok nadirdir. Diğer taraftan, 
non-Hodgkin lenfomaların %1,2’sini ve periferik T hücreli lenfomaların 
%18’ini oluşturan AITL’nin otoimmün bulgular (otoimmün hemolitik 
anemi, soğuk aglutinin hastalığı, romatoid faktör pozitifliği) ve bunlarla 
ilişkili durumlarla sıklıkla birlikteliği vardır. Lenfoma ilişkili dijital iskemik 
sendromlar (Raynaud fenomeni, akrosiyanoz, akronekroz) çok nadirdir ve 
19 vaka bildirilmiştir. Olgumuz, vazodilatatör tedaviye dirençli ve parmak 
uçlarında nekroz ile sonuçlanan ilk AITL ilişkili RF’dir.
Anahtar Kelimeler: angıoımmunoblastik t-hücreli lenfoma, raynaud fenomeni, 
parmaklarda nekrozis

Şekil 1. 

Şekil 2.

  Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler

P-253 Referans Numarası: 166

SPİNOSEREBELLAR ATAKSİLİ HASTADA MİYELOFİBROZİS 
NEDENİYLE YAPILAN ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ 
SONRASI NÖROLOJİK İYİLEŞME
Ferda Can, Lale Aydın Kaynar, Zehra Baltacı, Aysun Sarıer, Armağan Akyürek,  
Zeynep Arzu Yeğin, Zübeyde Nur Özkurt

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Olgu: 40 yaşında erkek çocuklukta başlayan denge-yürüyüş bozukluğu, 
titreme şikayeti, kız kardeşinde de aynı bulguları olması, anne-baba 
akraba evliliği ve kranial MRG bulguları ile herediter spinoserebeller atrofi 
tanısı almıştı. Temmuz 2017’de halsizlik nedeniyle başvurduğunda konuş-
masını zorlaştıran belirgin tremor, çift taraflı görme kaybı, yardımsız yürü-
yememe mevcuttu. Transfüzyon gerektiren anemi, splenomegali, JAK 2 
pozitifliği ve fibrotik kemik iliği biyopsisi tespit edilen hastaya Primer mye-
lofibrozis tanısı kondu. DIPSS plus Orta-2 riskli olan hastaya 02.01.2018’de 
Fludarabin ve melfalan içeren hazırlama rejimini takiben HLA tam uyumlu 
kardeş vericiden AKHN yapıldı. Siklosporin ve MMF ile GVHD proflaksisi 
yapıldı. Engraftmana kadar şiddetli mukozit,  nötropenik enterokolit ve 
pnömoni nedenleriyle tedavi edildi. Solunum yetmezliği gelişen hasta 
entübe edildi. +24. Günde nötrofil engraftmanı oldu. 7 günlük entübe 
izlemden sonra ekstübasyonu sağlandı. MMF +28. günde azaltılıp kesildi.  
1. Ayda dalak büyüklüğünün ve kemik iliğinde fibrozis oranının 3/3ten 
1/3e gerilediği izlendi. 1. Ay kimerizmi yüzde 87 verici profilindeydi,  sik-
losporin azaltımına başlandı 2. Ayda kesildi. Siklosporin kullanımı sırasında 
mevcut tremorda artış izlenmedi. +62. Günde trombosit engraftmanı 
oldu.  2. Ay kontrol kimerizmi yüzde 78, 3. Ayda yüzde 85, 4. Ayda yüzde 96 
tespit edildi. 3. Aydan sonra atakside düzelme, takiben görmede iyileşme 
saptandı.  6. Ayda konuşma kabiliyetinde düzelme ve bir metreden yüz 
seçebilir şekilde görme yetisinde iyileşme kaydedildi. 6. ay kemik iliğinde 
retikülin lif artışı izlenmedi, JAK 2 negatifti.  Hasta graft disfonksiyonu veya 
GVHD olmaksızın, kendi işlerini hemen hemen desteksiz yapabilir şekilde 
poliklinik izlemlerini sürdürmektedir. 

Tartışma-Sonuç: Nadir görülen ilerleyici, günlük yaşam aktivileri üzerine 
oldukça etkili nörolojik bir bozukluk olan SCA(1) tedavisinde mezenkimal 
kök hücre çalışmaları ilgi görmektedir. 2012’de 33 serebellar tip multisis-
tem atrofili hastada plasebo kontrollü yapılmış otolog mezenkimal kök 
hücre çalışmasında, mezenkimal kök hücre alan grupta hastalık skorunda 
plasebo grubuna göre iyileşme ile birlikte fonksiyonel görüntülemelerde 
de iyileşme gösterildi (2). Spinoserebellar ataksili 16 hastada yapılmış bir 
çalışmada, umblikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre infüzyonunun 
özellikle ilk 3-6 ay içinde hastaların nörolojik skalalar ile nörolojik bul-
gularında iyileşme sağladığı gösterildi(3). Spinoserebellar ataksili hasta-
larda allojeneik kök hücre naklinin yeri hakkında literatürde bilgi yoktur. 
Vakamızda miyelofibrozis nedeniyle AKHN yaptığımız hastanın serebellar 
ve görme fonksiyonunun iyileştiğinin izlenmesi, dejeneratif nörolojik 
hastalıklarda literatürle uyumlu olarak kök hücre tedavilerinin faydalı 
olabileceğini düşündürmekte. Yine bu grup nörolojik tanılarından dolayı 
AKHN’nin hastalarda kontrendike bir durum yaratmayacağı ve nakil öncesi 
ilgili bölümlerle iletişimin sağlanarak nakil sürecine ilerlenmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Ataksi, miyelofibrozis, allojeneik kök hücre nakli
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Şekil 1. Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme, T2 sekans, Sagittal Kesit

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-254 Referans Numarası: 74

PEMFİGUS VULGARİS NEDENİYLE İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ 
ALAN VE PANSİTOPENİ GELİŞEN BİR HASTADA  
VİSSERAL LEİSHMANİASİS
İlker Bay1, Zekeriya Aksöz1, Numan Kavaz2, İlhami Kiki1, Rahşan Yıldırım1

1Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 
2Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Visseral leishmaniasis (VL, Kala-Azar) tatarcık sinekleri ile bula-
şan Leishmania donovani ve Leishmania İnfantum’un neden olduğu 
bir hastalıktır(1). VL, aylar boyunca yavaşça ilerleyen ateş, kilo kaybı ve 
hepatosplenomegali kliniği ile seyreder. VL’nin spesifik olmayan labora-
tuvar bulgularından anemi, nötropeni ve trombositopeni görülebilir(2). 
Visseral leishmaniasis, immunsupresif hastalarda yaşamı tehdit eden bir 
hastalıktır(3-5). İmmunsupresif ilaç kullanımı sonrası visseral leishmaniasis 
geliştiğini düşündüğümüz bir vakayı sunuyoruz.

Vaka Sunumu: Altmış sekiz yaşında kadın hasta üç aydır devam eden 
halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı şikâyetleriyle hematoloji polikliniğimize 
başvurdu. Tıbbi hikâyesinde hipertansiyon ve pemfigus vulgaris tanıları 
mevcuttu. Hasta pemfigus vulgaris nedeniyle yaklaşık iki yıldır azatiopirin 
ve prednisolon kullanmaktaydı. Hastanın fizik muayenesinde solukluk 
mevcuttu, karaciğer ve dalak kot altı 2 cm ele gelmekteydi. Karaciğer ve 
dalak büyüklüğü abdominal ultrasonografi ile doğrulandı. Laboratuvar 
testlerinde; tam kan sayımında pansitopenisi vardı. Periferik yaymasında 
hipokrom, normositer eritrositler, trombositopeni ve lökopeni gözlendi. 
Sedimentasyon, serum ferritin ve c-reaktif protein değerleri yüksekti. 
Toksoplazma ve ayrıntılı viral serolojisi negatifti. Kan ve idrar kültürleri 
negatifti. Batın ve akciğer bilgisayarlı tomografi bulguları abdominal usg 
bulgularını doğrular nitelikteydi ve ek anormallik yoktu. Hastanın azoti-
opirin ve prednisolon tedavisi kesildi. Ayırıcı tanı için hastaya kemik iliği 
aspirasyon ve biopsisi yapıldı. Hastanın kemik iliği aspirasyon ve biopsi-
sinde leishmania parazitleri görüldü (Şekil 1). Visseral leishmaniasis tanısı 
konulan hastaya liposomal Amfoterisin B başlandı. Hastanın tedavisinin1.
haftasında şikâyetleri azaldı. 2 hafta sonra tam kan sayımı normale döndü. 
6 ay sonra poliklinik kontrolünde hastalığı düşündüren herhangi bir bulgu 
tespit edilmedi.

Tartışma: Klinik bulgular ve organ tutulumuna göre Leishmania, mukozal, 
muko-kutanöz ve visseral olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır(8). VL 
Türkiye’de sporadik olarak görülmektedir (7). Hastalığın en ciddi formu 
olan VL, tedavi edilmezse %80’lik bir ölüm oranına sahiptir. Hastaların 
bağışıklık durumu endemik bölgelerde hastalığın ortaya çıkışında önemli 
bir rol oynar(8). HIV, neoplastik hastalıklar, organ transplantasyonu ve 
immün süpresif tedavi ile bağışıklığın bozulması VL ortaya çıkış riskini 
artırmaktadır(9-11).

Visseral leishmaniasis önemli bir mortalite riskine sahiptir ama etkin teda-
vi seçeneklerinin mevcut olması nedeniyle tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Hastamız Türkiye için visseral leishmaniasisin sporadik olduğu bir bölge 
olan Doğu Anadolu bölgesine bağlı Muş ilinden gelmektedir. Türkiye’de 
VL sporadik olmasına rağmen immun supresif tedavi alan, pansitopeni, 
kilo kaybı ve hepatosplenomegali kliniği olan hastalarda ayırıcı tanıda 
muhakkak akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Pansitopeni, splenomegali, İmmünsupresif tedavi, 
leishmaniasis

Şekil 1.

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-255 Referans Numarası: 99

AKROSİYANOZ İLE PREZANTE OLAN MANTLE HÜCRELİ 
LENFOMA OLGUSU
Özlem Alkan, Yıldız İpek, Işık Atagündüz, Tayfun Elibol, Fatma Geçgel, Tayfur Toptaş,  
Asu Fergün Yılmaz, Ayşe Tülin Tuğlular

Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Hematoloji

Akral vasküler sendromlar (akrosiyanoz, akronekroz, gangren), dolaşım 
bozukluğu sonucu vücudun uç bölgelerinde gelişen iskemi veya nek-
roz tablosudur. Benign nedenler dışında malign nedenlere eşlik eden 
paraneoplastik akral vasküler sendromların mekanizması tam bilinme-
mekle birlikle malignite ile tetiklenen immün proses ile ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir.

Paraneoplastik akral sendromlar, tüm akral vasküler sendrom vakalarının 
%2.2-%8’ini oluşturmakta olup, bu vakaların %41’inde adenokanser, 
%19’unda hematolojik malignensi saptanmıştır. Bu olgu sunumunda 
akrosiyanoz ile prezante olan ve takibinde mantle hücreli lenfoma tanısı 
konulan bir vaka bildirilmiştir.

Olgu: 45 yaşında, aktif sigara içen erkek hasta 2 aydır devam eden sol el 3. 
4. 5. parmak interfalangeal ve distal falankslarda ağrı, morarma, ateşlenme 
şikayeti ile başvurdu. Kronik bir hastalık öyküsü veya ilaç kullanımı yok idi. 
Fizik muayenede dalak kot altı 2 cm palpe ediliyordu ve tomografilerde 
supra-infradiyafragmatik en büyüğü 2.5cm boyutlarında çok sayıda len-
fadenomegali izlendi. Laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir patoloji sap-
tanmadı. Akrosiyanoz ayırıcı tanısı için yapılan değerlendirmelerde trom-
boz, infektif endokardit, buerger hastalığı, raynaud sendromu, behçet has-
talığı, vaskülitler, antifosfolipid sendromu, kriyoglobulinemi, waldenström 
makroglubinemisi, ve gamopati tanıları dışlandı Takiplerinde siyanoz sağ 
el distal 3. ve 4. falanksı ve sağ ayak distal 3. falanksında görülmeye başlan-
dı. Aksiller lenf nodu biyopsisi mantle hücreli lenfoma ile uyumlu bulundu 
ve kemik iliği biyopsisinde de lenfoma tutulumu izlendi. Dönüşümlü 
R-CHOP ve R-DHAP tedavisi başlandı. Takiplerinde sol el 3.parmak distal 
falanksı tamamen gangrene olup, otoampute oldu. Kemoterapinin 2.kürü 
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itibariyle diğer el ve ayak parmaklarındaki siyanoz tamamen geriledi. Altı 
kür kemoterapi sonrası hastada tam remisyon elde edildi.

Tartışma: Paraneoplastik akral sendromlar, tüm akral vasküler sendrom 
vakalarının %2.2-%8’ini oluşturmakta olup bu vakaların %19’unda hema-
tolojik malignensi saptanmaktadır. Hematolojik malignensiler arasında 
waldenström makroglubinemisi, MGUS, Nonhodgkin lenfoma ve Hodgkin 
lenfomalar vardır. B hücreli lenfoma ilişkili akrosendromlar, immün mani-
festasyonların daha sık görülmesi nedeniyle indolent lenfomalarda, agre-
sif lenfomalara göre daha sıktır. Bu bilgiye karşın bir vaka serisinde 
akrosiyanozun eşlik ettiği yüksek dereceli lenfoma tanısı konulan 18 vaka 
bildirilmiş ve 7 hastada T hücreli lenfoma, 4 hastada hodgkin lenfoma, 1 
hastada burkit lenfoma, 2 hastada yaygın B hücreli lenfoma saptanmış 
ancak hiçbir hastada soğuk aglütinin gösterilememiş. Literatürde akrosi-
yanozun eşlik ettiği mantle hücreli lenfoma olgusu bildirilmemiştir. Bizim 
vakamızda da soğuk aglütinin saptanmamış olup diğer vakalarda bildiril-
diği gibi lenfoma tedavisi ile siyanoz tamamen gerilemiştir. Akral vasküler 
sendromlar ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda mantle hücreli lenfoma 
da göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akrosiyanoz, siyanoz, nekroz, gangren, lenfoma, mantle, 
paraneoplastik

Şekil 1. akrosiyanoz

  İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

P-256 Referans Numarası: 225

AKUT PRE-B LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR OLGUDA HERPES 
VİRUS LEZYONLARININ NADİR YERLEŞİMİ
Zeliha Guzelkucuk1, Eylem Kaymaz2, Melek Işık1, Neşe Yaralı1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Giriş: Herpessimpleksvirus (HSV), herpesvirus ailesinden olup tüm dün-
yada yaygın olarak görülmektedir. Başlıca sekresyonlar ile direkt temas 
yolu ile bulaşır ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde primer, sekonder ve 
reenfeksiyonlar oluşabilir. Bu hasta grubunda, mortalite riski taşıyan 
enfeksiyonlara neden olması sebebi ile alışılmadık lokalizasyonlarda orta-
ya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Olgu: 6 yaşında kız hastaya akut pre-B lenfoblastik lösemi tanısı ile ALLIC 
BFM 2009 protokolü indüksiyon kemoterapisini tamamladıktan sonra 
febril nötropeni ve pnömoni nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotikler 
başlandı. Bu dönemde dudağın kenarında herpes labialis düşündüren 
veziküler lezyonları fark edildi. Asiklovir tedavisi eklendi. Hastanın solu-
num sıkıntısına neden olan ağır pnömoni tablosu kombine antibakteriyel 
ve antifungal tedavi ile düzeldi. Hastanın ateşsiz olduğu dönemde avuç 
içinde 3-5 vezikül saptandı (Şekil 1).

Tartışma: Herpessimpleks virüsü (HSV), HSV-1 ve HSV-2 olmak üzere iki 
türe sahiptir ve bu virüsler herpes virüslerin bir üyesidir. Klinik prezen-
tasyonlar, asemptomatik enfeksiyondan, labial, oküler, genital herpes, 

herpes gladiatorum, ekzema herpeticum yanı sıra neonatal herpes, 
herpetikensefalit ve mukokutanöz enfeksiyonlara kadar değişir. İmmün 
sistemi baskılanmış hastalarda HSV enfeksiyonu morbidite ve mortalite 
nedeni olabilir. Çocuklarda, eldeki HSV enfeksiyonları en yaygın olarak, 
başparmak üzerinde olabilir. Palmar bölge daha az sıklıkla etkilenir ve cilt 
vezikülleri ile temas yoluyla bulaşabilir. Bizim hastamızda palmar lezyonun 
labial HSV enfeksiyonundan inoküle olmuştu. Alışılmışın dışında yerleşim 
yeri olması sebebi ile bu olguyu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: lösemi, herpes virus enfeksiyonu,

Şekil 1. Avuç içinde hiperemik zeminde yerleşen veziküler lezyonlar 

  Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi

P-257 Referans Numarası: 12

TONSİLLEKTOMİ SONRASI İNSİDENTAL OLARAK TANI ALAN 
PEDİATRİK FOLLİKÜLER LENFOMA
Fatma Burcu Belen1, Işılay Öz2, Gülfem Beyazpınar2, Pelin Börcek3, Faik Sarıalioğlu1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Pediatrik popülasyonda görülen lenfomalar daha çok B hücre 
kaynaklı olup, bunlar sıklıkla Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DLBCL) ve 
Burkitt Lenfoma iken, Foliküler lenfomalar (FL) pediatrik Non-Hodgkin 
Lenfomaların sadece %2’sini oluşturur. Pediatrik Folliküler Lenfoma (PFL) 
erişkin tip folliküler lenfomadan, erişkinlerde oldukça tipik olan t(14/18)
(q32;q21) nadiren içermesi ve çok iyi prognozlu oluşu ile ayrılır. Medyan 
7.5-11.7 yaşta görülür, çok nadiren 3 yaş altı çocuklarda görülür. En sık 
tonsil ve lenf nodları tutulurken diğer tutulan bölgeler gastrointestinal 
sistem, böbrekler,parotis ve testistir. PFL, histolojik olarak benign hiperp-
lazilerden ayrımı zor olduğu için tanısı zor ve optimal izlem şekli net 
olmayan bir hastalıktır. Burada, tekrarlayan tonsillit nedeniyle tonsillekto-
mi yapıldığında insidental olarak PFL tanısı alan 3 yaşında bir erkek olgu 
sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: Üç yaşında erkek olgu, tekrarlayan tonsillit atakları nede-
niyle tonsillektomi ve adenoidektomi yapıldıktan sonra biopsi sonucunda 
insidental olarak lenfoma tanısı alması nedeniyle başvurdu. Sol ön servikal 
1x1 cm lenfadenopati dışında bulgu yoktu.Tam kan sayımı ve biyokimya-
sal değerleri normal, viral seroloji negatif saptandı. Kemik iliği aspirasyon 
ve biopsisi normaldi. PET BT’de sol parafarengeal bölge ve sol suprakla-
vikuler alanda F-18 FDG tutulumu izlendi. Toraks ve abdomen BT normal 
saptandı. Viral seroloji negatif saptandı.

Tonsiller ve adenoid dokunun patolojik değerlendirilmesi sonucunda 
CD20, bcl-6 ile pozitif; TdT, bcl-2, CD3, CD5, Cd43, CD34, CD99, Cd138, 
Cyclin D1 ve MUM-1 ile negatif boyanma gösteren neoplastik hücrelerden 
oluşan; Ki-67 indeksinin germinal merkezler ve marjinal zonda yüksek 
olduğu ‘Pediatrik Folliküler B Hücreli Lenfoma’tanısı konuldu. IRF4 ve MYC 
genlerindeki translokasyonlara yönelik yapılan FISH çalışması negatifti. 
Hasta Evre II PFL kabul edilerek, NHL BFM 90 Blok A ve Blok B tedavileri 
sonrası tedavisi kesildi. 6 ay sonrasında remisyonda izlenmektedir.
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Tartışma: Hastamızda da olduğu gibi, yüksek proliferasyon indeksi sebe-
biyle PFL genellikle Evre III olarak saptanır ancak klinik olarak Evre I veya 
II’dir. PFL’nin benign folliküler hiperplazi ve DLBCL’den ayırdedilmesi gere-
kir. Genellikle prognoz o kadar iyidir ki, bazı çalışmalar sadece eksizyon ile 
tedavi edilebilecek ‘malign potansiyel taşıyan benign bir antite’tanımını 
yapmıştır. Ancak olgumuzda eksizyon sonrası PET BT’de tutulum olması 
sebebiyle kısa süreli kemoterapi verilmiştir. Tonsillektomi materyallerinin 
çoğunlukla benign olması nedeniyle tonsillektomi materyallerinde rutin 
patolojik inceleme endikasyonu tartışılmaktadır ve ancak tonsil asimetrisi 
olması, ailede kanser öyküsü ve kanser ilişkili semptomlar olması duru-
munda önerilmektedir, ancak çocuk hastalarda tonsil materyalinde okkült 
malignite saptanma olasılığı erişkinlere göre daha yüksek olduğundan 
en azından patolojik gros incelemenin pediatrik olgularda yapılmasının 
uygun olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pediatrik folliküler lenfoma, tonsillektomi


