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Akut Lösemiler

Bildiri: 319 Bildiri Kitabı Metni No: B001

KLİNİĞİMİZDE TAKİP EDİLEN AKUT PROMİYELO-
SİTER LÖSEMİ VAKALARININ KLİNİK, LABARATU-
AR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE MOLEKÜLER 
CEVAP ORANLARININ LİTERATÜRLE KARŞILAŞTI-
RILMASI. 1Rahşan Yıldırım, 1Fuat Erdem, 1Mehmet 
Gündoğdu, 1Ilhami Kiki. 1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakül-
tesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş:Akut Promiyelositer Lösemi (APL) nin tedavisi, 
antrasiklin bazlı indüksiyon ve konsolidasyon kemo-
terapisi ile all-trans retinoic acid (ATRA)’in eş zamanlı 
uygulanmasını içeren tedavi protokolü ile çoğu hasta 
için artık mümkündür. Amaç: APL’li hastaların klinik 
ve laboratuar olarak değerlendirilmesi ve moleküler 
cevap oranlarının literatürle karşılaştırılması. Gereç ve 
Yöntem: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bölümü’nde Mart 2007- 2008 tarihleri arasında akut 
promiyelositer lösemi tanısı alan 8 hasta [(4 erkek, 4 
bayan; ortalama yaş 26.66 ± 8.17 (17-38 yaş)] retrospek-
tif olarak değerlendirildi. Bulgular: Yedi hasta halsizlik, 
vücudun değişik bölgelerinden kanama, ateş, ağrı, ciltte 
morarma şikayeti ile başvururken, şaşırtıcı olarak bir 
hasta sadece kol ve bacaklarında ağrı şikayeti ile başvur-
du. Başvurudaki lökosit sayıları ortalama 9677 ± 1140 / 
mm3 (1000-29000), hemoglobin seviyeleri ortalama 8.8 ± 
1.8 gr/dl ( 5.2-11) ve trombosit sayıları ortalama 77555 
± 72152 /mm3 (18000-232000) arasında değişmekte idi.
Yatışının 5. gününde yaygın damar içi pıhtılaşma tablosu 
görülen hastanın dışındaki diğer hastaların protrombin 
zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal 
sınırlarda idi. Laktat dehidrogenaz seviyesi beş hastada 
hafif yüksek olmakla birlikte ortalama 307.44 ± 145.70 
U/L (174-599), dört hastada normal sınırlarda idi. Dört 
hastanın alanin aminotransferaz seviyesi 1-2 kat armıştı 
ortalama 41.55 ± 20.93 U/L (10-82). Hastaların böbrek 
fonksiyon testleri, bilirubin ve albümin değeri normaldi. 
İki hastanın kemik iliği biyopsisinde fibrozis görüldü. 
Hastaların başvurudaki yapılan flow sitometride CD 34 
negatif, CD 33,13 pozitif, HLA DR negatif olarak rapor 
edilirken, yapılan genetik çalışmada t(15;17) pozitif olarak 
bulundu. Hastalara remisyon indüksiyon tedavisi olarak 
AIDA (ATRA+İdarubucin) veya ATRA+Daunorubicin+C
ytarabine protokolü başlandı. Refrakter olan bir hasta 
yatışının 5. gününde intraserebral hemorajiden exitus 
oldu. Bir hastada 5. günde yaygın damar içi pıhtılaşma 
tablosu görüldü. Medikal tedaviyle tablo geriledi. Hasta-
larda ortalama 20-80 gün içinde moleküler yanıt alındı, 
t(15;17) negatifleşti. Sonuç: Kliniğimizde son bir yıl içinde 
tanı alan APL’li hastalara AIDA veya ATRA+Daunorubic
in+cytarabine protokolü verildi. Bu hastalardan biri 13 
aydır, üçü 6 aydır, üçü 2 aydır remisyondadır. Tedaviye 
yanıt alınamayan bir hasta exitus oldu. Literatürle uyum-
lu olarak ATRA tedavisinin akut promiyelositer lösemide 
hayat kurtarıcı olduğu, hastaların bazılarının Kemik iliği 
fibrozisi ile gelebileceği bu az sayıdaki hasta serisinde 
tespit eilmiştir.

Bildiri: 320 Bildiri Kitabı Metni No: B002

DÜŞÜK DOZ CYTOSİN ARABİNOSİDE BAĞLI GELİŞEN 
BRADİKARDİ 1Fuat Erdem, 1Kenan Çadırcı, 1Rahşan 
Yıldırım, 1Mehmet Gundoğdu. 1Atatürk Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Cytarabin bir pirimidin nükleozid ana-
loğudur. Cytarabininin en iyi bilinen yan etkileri myelos
upresyon,gastrointestinal ve nörolojik toksisiteleridir. Biz 
bu vaka ile düşük doz Cytarabin tedavisi alan bir hastada 
meydana gelen bradikardi olgusu sunduk. Olgu Sunu-
mu: 45 yaşında bayan hasta kliniğimize öksürük, balgam 
çıkarma, halsizlik, yüksek ateş ve iştahsızlık şikayetleri 
ile başvurdu. Bakılan rutin tetkiklerinde Lökosit:87:000 
/ mm³ Hb: 8,6 gr/dl, Htc % 26, trombosit:14:000 idi. 
Periferik yaymasında % 90 myeloblast ve Auer body ler 
tespit edildi (Şekil 1). Elektrokardiyografisi 94/ dk sinü-
sal idi. (Şekil 2). Akım sitometri ve morfolojik olarak Akut 
Myeloblastik Lösemi tanısı konulan hastaya standart 
Cytarabin 100 mg/ m2 2X1(D1-D7) ve doxorubucin 25 
mg/ m2 ( D1-D3) tedavisi başlanıldı. Hastanın tedavisi-
nin 4. gününde ritmi 42/ dk ve tansiyon arteriel değeri 
100/ 60 mmHg olarak tespit edilmeye başlanıldı (Şekil 3). 
Hastanın çekilen EKG’si sinüs bradikardisi olarak değer-
lendirildi. Tedaviye 1 gün ara verildikten sonra çekilen 
EKG’sinde ritm normale döndü. Tedaviye tekrar başlan-
dıktan sonra yine sinusal bradikardi gelişti. Hastanın 
tedavisi atropin eşliğinde tamamlandı. Tedaviden sonra 
hastanın ritmi normal seyretti. Yüksek doz Cytarabine 
ile yapılan konsalidasyon tedavileri esnasında Bradikardi 
gözlenmedi. Sonuç: Literatürde yüksek doz Cytarabine 
ile meydana gelen sinoatrial blok ve bradikardi vakaları 
olmasına rağmen düşük doz ile bildirilen vaka bulunma-
maktadır. Cytarabine bağlı bradikardi ve kardiyak etki-
lerin gerçek mekanizması bilinmemektedir. Bir immün 
ilişkili proses veya hipersensitivite reaksiyonunun bir tipi 
olabileceğinden kuşkulanılmaktadır. 

Tedavi esnasında gelişen bradikardi

Şekil 1. EKG’de sinusal bradikardi

Kemik iliği yayması

Şekil 2. Kemik iliği aspirasyon yaymasında auer body
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Bildiri: 321 Bildiri Kitabı Metni No: B003

AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİDE EXTRAMEDÜL-
LER RELAPS 1Neslihan Andıç, 1Sema Karakuş, 1Gül 
Ilhan. 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim 
Dalı. 

Extramedüller relaps (EMR) akut promyelositik löse-
mide (APL) nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellik-
le relaps bölgeleri santral sinir sistemi ve deridir. Burada 
tedavi bitiminden sonraki 2.5 yıl boyunca moleküler 
remisyonda olarak izlenmiş bir vakada izole, lomber ver-
tebrada kitle şeklinde EMR olan bir olgu sunulacaktır. 
46 yaşında kadın hasta, 3 yıl önce merkezimizde APL 
tanısı almıştı. Başvuruda beyaz küre sayımı 780/mm3 
idi ve kemik iliği kromozon analizinde %80 oranında t 
(15:17) saptanmıştı. 5 kür all-trans retinoik asit (ATRA) 
ve idarubisin tedavisi aldı. Sonrasında, 3 ayda bir PCR 
ile periferik kan örneğinden çalışılan t (15:17) negatif idi. 
2.5 yıl sonra son bir aydır var olan şiddetli, bacağa vuran 
bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Lomber herni ön tanısı ile 
çekilen lomber MRI spinal korda bası yapan herni yanı 
sıra L1 den S1 e kadar tüm vertebralarda metastaz ile 
uyumlu nodüler lezyonlar tespit edildi. Bu lezyonlardan 
alınan biyopsi granülositik sarkom olarak rapor edildi. 
Bu lezyondan alınan aspirasyon örneğinde PCR ile çalışı-
lan t (15:17) pozitif olarak geldi. Hastanın bu sırada iliak 
kemikten alınan kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde 
patoloji yoktu ancak buradan çalışılan FISH ile t (15:17) 
pozitif olarak bulundu. Hastaya yapılan sistemik ayrın-
tılı incelemede başka kitle lezyonu-malignite işaret eder 
bulgu yoktu. Servikal – torakal ve beyin MRI da da lez-
yon saptanmadı. Bu veriler ile hasta APL extramedüller 
relaps olarak kabul edildi. ATRA tedavisi ile birlikte lom-
ber bölgeye radyoterapi verilmeye başlandı. Radyoterapi 
bitiminde arsenik trioksit tedavisi başlanması planlandı. 
APL de nadir görülen izole EMR’da, vaka raporlarından 
yola çıkılarak yapılan metaanalizlerde, başvuruda yük-
sek beyaz küre sayımı olması ve indüksiyon rejimi olarak 
ATRA’lı bir tedavi almış olmak suçlanmaktadır. ATRA 
alan vakalarda adezyon moleküllerinin expresyonunda 
artış olması EMR gelişiminde olası bir mekanizma ola-
rak bildirilmiştir. EMR’dan kısa bir süre sonra sistemik 
relaps ortaya çıkmaktadır. EMR’larındeğişik bölgelerde 
tekrarladığı vakalar bildirilmiştir. Tedavi ile ilgili net bir 
şema olmamakla birlikte bu olguların sistemik hastalık 
gibi kabul edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Tutulan 
bölgeye radyoterapi sistemik tedavi öncesi veya sonrası 
hemen tüm vakalara uygulanmıştır. ATRA ve kemoterapi, 
ATRA ile beraber veya tek başına Arsenik trioksit (ATO), 
bu kombinasyonlara ek olarak gemtuzumab ozogamisin 
ile tedavi edilmiş vakalar bildirilmektedir. İlk extramedül-
ler relapsta sistemik relapslarda etkinliği net olarak gös-
terilmiş bulunan ATO bizce uygun bir tedavi seçeneğidir. 
ATO 0.15mg/kg/gün dozunda maksimum 60 gün boyun-
ca verilmektedir. Sistemik relapslarda tam yanıt oranı 
%80 üzerindedir ve ortalama tam yanıt 30 günde ortaya 
çıkmaktadır. EMR’da yanıt değerlendirmesi için net bir 
veri yoktur. Biz 30. günde MRI ile değerlendirme yapmayı 
planlıyoruz. Remisyon sonrası sistemik hastalıkta olduğu 
gibi ATO ile idame tedavi verilecektir.

Bildiri: 322 Bildiri Kitabı Metni No: B004

AKUT MYELOİD LÖSEMİ GELİŞEN BİR HEMOFİLİ 
A OLGUSU 1Inci Alacacıoğlu, 1Bahriye Payzın, 1Nurdan 
Erkmen, 1Bülent Sözmen, 1Leyla Arslan. 1Izmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Hemofili yaşam boyu tedavi ve dikkat gerektiren 
kronik, komplike bir hastalık, akut myeloid lösemi de 
en sık görülen lösemi türüdür. Hemofilili olgularda HIV 
pozitifliği ile birlikte lösemi ve diğer malignitelerin geli-
şimi bildirilmiş olsa da, löseminin hemofilili erişkin ve 
çocuklarda eşzamanlı gelişimi oldukça nadirdir. Teşhis 
ve tedavi sırasında yaşanabilecek potansiyel problem-
ler nedeni ile, 37 yaşında üst gastrointestinal sistem 
kanaması ile başvurmuş, pansitopeni nedeni ile yapılan 
ileri değerlendirme sonucunda AML M2 tanısı almış bir 
hemofili A olgusu sunuldu. Tanı anında faktör 8 düzeyi 
%1.4 olan hasta önceden mukozal kanamalar, hemar-
troz nedeni ile pek çok kez faktör 8 replasmanı almıştı. 
Ancak inhibitörü, hepatit ve HIV paneli negatifti. Faktör 8 
replasmanı ve aferez trombosit süspansiyonları ile kana-
ması kontrol altına alınan hastaya indüksiyon tedavisi 
uygulandı. İndüksiyon tedavisi süresince trombosit sayısı 
50.000/uL üzerine çıkasıya dek 50ıu/kg, konsolidasyon 
tedavileri süresince alterne 25ıu/kg faktör 8 replasmanı 
uygulanan hastada herhangi kanama problemi ile kar-
şılaşılmadı. İlk kür indüksiyon tedavisi sonrasında tam 
remisyon elde edilen hasta halen 4. kür konsolidasyon 
tedavisini alıyor. Hemofili ve löseminin birlikteliği nadir 
olup, hemofilinin HIV negatif olgularda akut lösemi için 
bir risk faktörü olduğunu söylemek zor. Ancak bu ciddi 
birliktelikte, uygun ve dikkatli bir tedavi ile yüz güldürü-
cü sonuçlar elde edilebilir. 

Bildiri: 323 Bildiri Kitabı Metni No: B005

ERWİNİA-ASPARAGİNAZ TEDAVİSİNE BAĞLI GELİ-
ŞEN AKUT PANKREATİT OLGUSU 1Fatih Mehmet Azık, 
1Gonca Kılıç, 1Ferda Yalçın. 1Ankara Dışkapı Çocuk Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Amaç: Çocukluk çağında görülen akut lenfoblastik 
lösemi (ALL) L-asparaginaz ve diğer ilaçları içeren kemo-
terapi protokolleri ile tedavi edilir. L-asparaginazın iki 
farklı kaynağı vardır: Escherichia coli ve Erwinia chry-
santhemi. Her iki ilaç tipinde ortak olarak yan etkiler; 
alerji, hiperglisemi, protein yapımında bozukluk, trombo-
tik ve hemorajik diyatez, lipit anomalileri ve pankreatittir. 
Erwinia chrysanthemi kökenli L-asparaginazın etkinliği 
E.coli asparaginaz ile benzer olmakla birlikte yan etkileri 
daha azdır. Burada E.coli asparaginaz alırken anaflaksi 
geliştiği için erwinia-asparaginaz verilen ve erwinia-aspa-
raginaz aldıktan bir hafta sonra akut pankreatit gelişen 
pre B hücreli ALL tanısı ile tedavi edilen 8 yaşında bir 
erkek olgu sunulmaktadır. Olgu: 8 yaşında, yüksek risk 
pre B hücreli ALL tanısıyla St. Jude Total XIII protoko-
lüne göre idame tedavisini almakta olan erkek hasta, 
2 gündür şiddetli karın ağrısı, kusma ve oral alamama 
şikayetleriyle başvurdu. Geldiğinde genel durumu kötü, 
soluk, halsiz ve dehidrate görünümdeydi. Vital bulguları 
stabil olan hastanın muayenesinde batın üst kadranda 
yaygın hassasiyeti vardı. Laboratuar tetkiklerinde Hb: 
9.2 gr/dl, BK: 6400/mm3, PLT: 230000/mm3 idi. Seum 
amilaz: 477 U/L (28-100 U/L), pankreas spesifik lipaz: 
292 U/L (0-60U/L) ile artmış olarak bulundu. Bir hafta 
önce kemoterapi protokolünün 12. hafta idame tedavi-
sini (prednisone, vincristine, erwinia-asparaginaz) almış 
olan hastada erwinia-asparaginaza bağlı akut pankreatit 
düşünüldü. Hastada daha önce E.coli-asparaginaza bağlı 



195

B İ L D İ R İ  Ö Z E T İ  K İ T A B I  M E T İ N L E R İ

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

anaflaksi geliştiğinden erwinia-asparaginaz tercih edil-
mişti. Serum amilazı en yüksek 775 mg/dl’ye yükselen 
hastanın yapılan abdominal USG’sinde pankreas boyut-
ları normal, ekojenitesi artmış, konturları silikleşmiş, 
heterojen görünümlü olarak izlendi. Akut pankreatit ile 
uyumlu olarak değerlendirildi. İki kez yapılan USG’de 
pankreatit ile uyumlu bulgular olmasına rağmen abdo-
minal BT’si normal olarak saptandı. Akut pankreatite 
yönelik tedavi verilen hastanın takiplerinde serum amilaz 
seviyesi kademeli olarak geriledi, klinik tablosu tamamen 
düzeldi. Sonuç: Hastada mevcut klinik ve laboratuar bul-
gularla erwinia-asparaginaza bağlı pankreatit gelişmiştir. 
L-asparaginaz türevi ilaç alan hastalarda, karın ağrısı 
şikayeti ortaya çıktığında ilaçlarla tetiklenen pankreatit 
akla getirilmelidir. Erwinia-asparaginazın neden olduğu 
akut pankreatitin nadir görülmesi sebebiyle bu olgu 
sunulmuştur. 

Bildiri: 324 Bildiri Kitabı Metni No: B006

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA 
GELİŞEN AKUT NEKROTİZAN PANKREATİT: VAKA 
SUNUMU 1Emel Ozyurek, 2Ayhan Gazi Kalaycı, 3Ünal 
Bıçakcı, 4Meltem Ceyhan, 1Recep Çetin, 4Çınar Balçık, 
2Gönül Dinler, 1Tunç Fışgın, 1Davut Albayrak, 1Feride 
Duru. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 
Dalı, Samsun, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroentero-
loji Bilim Dalı, Samsun, 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, 4Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim 
Dalı, Samsun. 

Akut pankreatit, akut lenfoblastik lösemi tedavile-
ri sırasında L-asparaginaz ve kortikosteroide bağlı bir 
komplikasyon olarak bildirilmektedir. Akut pankreatit 
gelişen lösemili çocukların %30’u kaybedilmektedir. Nek-
rotizan pankreatit ise daha nadir görülmektedir. Bu has-
taların çok az bir kısmında psödokist oluşumu ve cerrahi 
tedavi bildirilmiştir. On yaşında akut lenfoblastik lösemi 
tedavisi başlanan kız hasta, ALL-BFM 93 reindüksiyon 
tedavisinin 22. gününde, bu bloğun ilk L-asparaginazını 
aldıktan 2 gün sonra, iştahsızlık, kusma, sırt ve bel ağrısı 
nedeniyle yatırıldı. Nötropenik ateş olarak kabul edilerek 
ceftazidim, amikasin başlandı. Yatışındaki fizik inceleme-
sinde solukluk ve yaygın batın hassasiyeti dışında diğer 
sistem bulguları doğal olan hastamızın izleminde hipoter-
mi ve hipotansiyon gelişti. Bir gün sonra kuşak tarzında 
batın ağrısı tarifleyen hastamızın lipaz ve amilaz düzeyleri 
yüksek, bilgisayarlı tomogrofide nekrotizan pankreatit, 
portal ven trombozu ve safra kesesinde çamur saptandı. 
Antibiyotikleri meropenem ve amikasin olarak değişti-
rildi. Tedaviye omeprazol, enoksaparin, total parenteral 
nütrisyon eklendi. Yatışının 20. gününde pankreatik 
psödokist gelişen hastada önce kistin perkütan drenajı, 
sonrada kist duvarının mide arka duvarına ağızlaştırıl-
ması şeklinde müdahale edildi. Bu müdahaleler sırasında 
lösemi tedavisine 1,5 ay ara verilen hastanın kemoterapi 
protokolünden L-asparaginaz çıkartılarak kaldığı yerden 
tedaviye devam edildi. Pankreatit gelişmesinden 5 ay 
sonraki kontolünde, yaygın pankreas nekrozuna rağmen 
hastamızda diyabet veya ekzokrin pankreas yetmezliği 
gelişmedi. Hastamız halen remisyonda olup idame tedavi-
sine devam etmektedir. Sonuç olarak, hastamızda olduğu 
gibi lösemi tedavisine bağlı olarak nekrotizan pankreatit 
ve psödokist gelişebilmektedir. Bu hastaların cerrahi 

girişim ve yoğun destek ile başarılı tedavisi mümkün 
olabilmektedir. 

Bildiri: 325 Bildiri Kitabı Metni No: B007

AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ BİR ADOLESANDA PEN-
TAGLOBULİNLE İLİŞKİLİ SERUM HASTALIĞI 1Fatih 
Mehmet Azık, 1Saime Ergen, 1Hasan Tezer, 1Nuri Alaçakır, 
1Aslıhan Araslı Yılmaz, 2Mehmet Ertem. 1Ankara Dışkapı 
Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Anka-
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim 
Dalı. 

Giriş/amaç: Serum hastalığı, hayvanlardan elde edi-
lerek insanlarda kullanılan serum proteinleri sonucun-
da ortaya çıkan bir immün kompleks hastalığıdır. Son 
yıllarda hayvanlardan elde edilen ilaçların kullanımının 
azalmasıyla etyolojide ilaçlar, özellikle penisilin ve immün 
globulin preparatları en sık nedenler arasına girmiştir. 
Burada akut myeloblastik lösemi (AML) nedeniyle tedavi 
edilirken sepsis gelişen ve pentaglobulin verilen bir has-
tada serum hastalığı gelişmesine vurgu yapmak istiyo-
ruz. Olgu: 16 yaşında erkek hasta. Halsizlik ve solukluk 
şikayetiyle hastanemize başvuran hastanın fizik muaye-
nesinde solukluk dışında özellik yoktu. Tam kan sayı-
mında; Hb:6,3 g/dl, WBC: 3.800/mm³, Plt: 47.000/mm³ 
ve periferik yaymasında %56 blast saptanması üzerine 
yapılan kemik iliği aspirasyonunda % 85 blast görüldü. 
Flow sitometri incelemesi CD 19 aberran (+) AML olarak 
değerlendirildi. COG AAML0531 protokolü başlanan 
hastanın reinduction II tedavisi verildikten sonra feb-
ril nötropeni gelişti. Daha sonra pnömoni tespit edildi. 
Solunum yetmezliği ardından sepsis nedeniyle yoğun 
bakım izlemi gerektiren hastada kullanılan antibiyotikler 
ile ateş kontrol altına alınmaya başlandı. Bu dönemde 
destek tedavi olarak pentaglobulin 5 gün süre ile verildi. 
Genel durumu giderek düzeldi Pentaglobulin tedavisinin 
7. gününde ateşleri düşmüşken öncekine benzemeyen bir 
seyirle ateşi neredeyse sürekli olarak 40º C’nin üzerinde 
seyretmeye başladı. 41,5º C ye ulaşan ateşleri oldu. Kli-
nik olarak ateş dışında şikayeti veya fizik muayene bul-
gusu olmayan hastanın bu dönemde enfeksiyon odağını 
araştırmaya yönelik yapılan kültürlerinde anlamlı üreme 
olmadığı gibi abdomen USG, toraks BT, EKO, kranial 
MR incelemeleri de normal olarak değerlendirildi. Mevcut 
verilerle gram (+) ve gram(-) organizmalara etkili antibiyo-
tikler, antianaerob, antifungal ve antiviral almasına rağ-
men hastanın 41.5 º C yi bulan ateşlerinin devam ettiği 
görüldü. Eş zamanlı olarak el ve yüzde ödem, omuzlar ve 
sırtta makülopapüler döküntü, ishal, trombosit transfüz-
yonlarına yanıt alınamayan dirençli trombositopenisinin 
olması nedeniyle serum hastalığı olabileceği düşünül-
dü. Hastaya 2 mg/kg/gün dozundan metilprednizolon 
başlandı. Steroid başlandıktan sonra lizis şeklinde ateşi 
düştü. Diğer bulguları geriledi. Sonuç: Serum hastalığı 
sadece hayvanlardan elde edilen ilaçlar nedeniyle ortaya 
çıkmamaktadır. Ateş, yorgunluk, cilt döküntüleri, ödem, 
miyalji, lenfadenopati, artralji, ishal ve benzeri semptomu 
olan hastalarda, özellikle etyolojide suçlanan ilaçlarda 
kullanılmış ise nadir görülmekle birlikte serum hastalığı 
akılda bulundurulmalıdır. 



196

B İ L D İ R İ  Ö Z E T İ  K İ T A B I  M E T İ N L E R İ

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

Bildiri: 326 Bildiri Kitabı Metni No: B008

LÖKASTAZ SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN KLORA-
MALI AKUT MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU 1Şebnem 
Izmir Güner, 1Derya Yavuz, 1Deniz Ekinci, 1Tuğrul Işler, 
1Burhan Bedir. 1Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

AML, hematopoetik öncül hücrelerin(blast) hetero-
jen klonal bir hastalığıdır ve her yaşta görülebilmesine 
rağmen sıklığı yaşla artar. Myeloid, monosit, eritroid ve 
megakaryositik hemapoetik prekürsörlerde olgunlaşma-
nın erken dönemde durakladığı malign bir hastalıktır. 
AML esas olarak Kİ hakimiyetli bir hastalık olduğu halde 
ekstrameduller dokular da tutulabilir.Lenf nodu,dalak 
ve karaciğer tutulumu yaygın olup,lösemik infiltrasyon 
her türlü lokalizasyonda görülebilir.Merkezi sinir sis-
temi lösemisi; genellikle lösemik hücrelerin meninksle-
ri infiltrasyonunun yol açtığı lösemik menenjit olarak 
ifade edilir,intraserebral kitle lezyonu olarak belirlenme-
si nadirdir. Granülositik serinin immatür hücrelerinin 
beyinde oluşturduğu lokalize tümör kitlesine granü-
lositik sarkom ya da klorama denir.Kloroma isminin 
sebebi tümör tümör hücrelerinde yoğun olarak bulunan 
myeloperoksidaz enziminin kitlenin yeşil renk almasına 
neden olmasıdır. 34 yaşında erkek hasta halsizlik,yüksek 
ateş,burun kanaması,görme bulanıklığı, solunum 
sıkıntısı,bayılma şikayetleri ile başvurdu. Genel durumu 
kötü olan hastanın yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 
208.000/mm3,trombosit sayısı 29000,hemoglobin11,8g/
dl tesbit edilmesi üzerine akut lökoz düşünülerek interne 
edildi. Hasta dispneik görünümde,solunum takipneikdi.
Sol üst kadranda hassasiyeti ve hepatosplenomegalisi 
vardı. Periferik yaymasında %100 myeloblast hakimiyeti 
mevcut olan hastanın kemik iliği aspirasyon ve biyopsi-
sinde %95 blast hakimiyeti ile FAB M2 AML tanısı konul-
du. Senkop atağı geçiren,konvülzyonları olan ve horizon-
tal nistagmus saptanan hastaya nöroloji konsültasyonu 
sonunda çekilen Kranyal bilgisayarlı tomografi (BT) de 
kortikal sulcuslarda silinme,beyin ödemi tesbit edildi.
Yapılan göz muayenesinde subkonjonctival hemoraji ve 
papil ödemi saptandı.Aktif epistaksisi, oral mukoza ve diş 
eti kanaması olan hastaya anterior ve posterior tampon 
uygulandı. Hastanın 9.günde çekilen kontrol kranyal 
BT’sinde her iki serebral hemisfer ve serebellar hemisfer-
de en büyüğü sol serebellar hemisferde 3x2 cm boyuta 
ulaşan çok odaklı,hiperdens, intraparankimal hemorajik 
ve kontrast tutulumu gösteren kitle lezyonları ve lezyon-
lar çevresinde ödem saptandı. Daha az sıklıkta saptanan 
lenfadenomegali, cilt tutulumuna bağlı deri döküntüleri, 
ekstramedüller tutuluma bağlı kloromalar saptanabi-
lir. Nörolojik lökostaz semptomları bilinç değişiklikleri, 
oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, görme bulanıklığı, 
kulak çınlaması, ataksi, papil stazı, retinal hemoraji ve 
intrakranial hemorajidir. Lökostaz hızlı müdahale gerek-
tiren çok ciddi bir medikal durumdur. 

Bildiri: 327 Bildiri Kitabı Metni No: B09

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SONRASI 
GELİŞEN BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM VE LİTERATÜR 
DERLEMESİ 1Şule Ünal, 1Fatma Gümrük, 1Mualla Çetin, 
1Aytemiz Gürgey, 1Gönül Hiçsönmez. 1Hacettepe Üniversi-
tesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. 

Amaç: Kanser tedavisi sonrası ikincil tümör gelişimi 
ilk tanının 20. yılında %5.37 ve 30. yılında %10.85 sık-
lıkta bildirilmiştir. Bu ikincil tümörler arasında myeloid 
maligniteler, lenfoma, bazal hücreli karsinom (BHK), sar-
kom, meningiom ve diğer beyin tümörleri yer almaktadır. 
BHK sıklığı BFM grubunda %4 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada başarılı pediatrik akut lenfoblastik lösemi 
(ALL) tedavisinden 17 yıl sonra BHK geliştiren bir vaka 
sunulmuş ve bu konuda literatür derlemesi yapılmıştır. 
Birey ve yöntem: Oniki yaşında B hücreli ALL tanısı alan 
kemoterapi, intratekal tedavi ve 2400 cGy profilaktik 
kranial radyoterapi (Co60, 15 gün) ile tedavi edilen hasta 
17 yıl sonra remisyonda iken sağ temporal bölgede saçlı 
deride 1.5 cm çapında, kenarları düzensiz, gri renkli 
lezyonla başvurdu. Biyopsi sonucu yayılım göstermeyen 
BHK olarak rapor edildi. Medline ve Embase elektronik 
veri tabanları Mayıs 2008’e kadar arama motorlarına 
“(childhood or synonyms) AND (basal cell carcinoma) 
AND (secondary)” yazılarak tarandı. Literatür taramasın-
da radyoterapi bölgesinde BHK gelişme riski OR of 2.5 
(95% CI=1.5-4.3) olarak bildirilmiştir. Hastaların sıklıkla 
kaşıntılı ya da kaşıntısız iyileşmeyen papüller ile baş-
vurduğu belirtilmektedir. Radyoterapiye ikincil gelişen 
BHK ile kendiliğinden gelişen arasında ayırtedici bir his-
topatolojik bulgu olmaz. Kendiliğinden gelişen vakalarda 
olduğu gibi bölgesel tahribat yapabilir, ancak çok nadir 
olarak uzak yayılım gösterir. İyonize radyasyondan sonra 
BHK gelişmesi için geçen süre değişken olmakla birlikte, 
yüksek ışın dozu ve daha küçük yaşta radyasyon alma 
ile daha erken ortaya çıkma arasında ilişki bildirilmek-
tedir. 3000 cGy ile 11 yıl sonra vaka bildirildiği gibi, 
bir seride ortanca süre 26.5 yıl (aralık 5.2-30.2) olarak 
bulunmuştur. Sonuç: Radyoterapi sonrası gelişen BHK, 
ALL tedavisinin geç dönem komplikasyonlarından biridir 
ve radyoterapi alan hastaların tedavi kesiminden sonraki 
kontrollerinde özellikle radyoterapi sahası içindeki cilt 
ve saçlı derileri dikkatli incelenmelidir. Böyle anormal 
lezyonların varlığında erken şüphe ile alınacak biyopsiler, 
lezyonların bölgesel tahribat yapmasını ve morbiditeleri 
önleyecektir.

Bildiri: 328 Bildiri Kitabı Metni No: B010

DOWN SENDROMLU BİR YENİDOĞANDA AML-M7 
OLGUSU 1Ertan Sal, 2Murat Doğan, 1Murat Başaranoğlu, 
1Avni Kaya, 1Lokman Üstyol, 1Ahmet Faik Öner. 1Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, 
Van, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endok-
rinoloji Bilim Dalı, Van. 

Down sendromunda lösemi riski 20 kat artmış olma-
sına rağmen AML-M7 gelişme riski 500 kat fazladır. 23 
günlük erkek bebek morarma, nefes darlığı, karın şişkin-
liği, şikayetleriyle getirildi. Anamnezinden şikayetlerinin 
son iki gündür başladığı ve giderek arttığı öğrenildi. 
Özgeçmişinde 39 yaşındaki annenin yedinci gebeliğinden 
altıncı yaşayan olarak hastanede zamanında normal ser-
vikal yol ile doğmuş. Fizik muayenesinde genel durum 
orta bilinci açıktı. Cilt ve scleralar ikterikti. Ön fontanel 
3X3 cm normal bombelikteydi. Düşük kulağı, mongolo-
id yüz görünümü, hipertolerizmi, epikantusu, bilateral 
simian çizgileri mevcuttu. Kardiyovaskuler muayene-
sinde sol 4. intercostal aralıkta 1-2/6. dereceden kısa 
sistolik üfürümü mevcuttu. Peroral siyanozu, takipneik 
soluması, interkostal ve subcostal çekilmeleri mevcuttu. 
Dinlemekle solda belirgin olmak üzere bilateral krepi-
tan ralleri vardı. Karaciğer 5 cm, dalak 3 cm palpabl 
idi. Labaratuarında beyaz küre sayısı 161700/mm3, 
hemoglobin 12.4 g/dL, hematokrit %34, trombosit sayısı 
112000/mm3 idi. Periferik yaymada silme blast görüldü. 
Biyokimyasında laktat dehidrogenaz 6010 U/L, aspartat 
transaminaz 186 U/L, alanin transaminaz 68 U/L, total 
billürubin 9 mg/dL, direk billürubin 4.6 mg/dL, potas-
yum 7,6 mEq/L ve diğer biyokimyasal parametreleri 
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normaldi. PT 37.4 saniye, aPTT 62 saniye idi. C-reaktif 
protein 10 mg/dL, sedimantasyon 3 mm/saat idi. Kan 
gazı normaldi. Ekokardiyografisinde sekundum tipte 
atrial septal defekt, orta derecede pulmoner hipertansi-
yon, 2. derecede triküspit kapak yetmezliği tespit edildi. 
Hastanın kemik iliği AML-M7 ile uyumlu geldi. Hastaya 
merkaptopürin ve methotrexate içeren protokol başla-
nıp takibe alındı. Olgu Down sendromlu hastalarda çok 
erken dönemde de myeloid lösemi görülebileceğini hatır-
latması amacıyla sunuldu.

Bildiri: 329 Bildiri Kitabı Metni No: B011

METASTATİK MİKST GERM HÜCRELİ TESTİS TÜMÖ-
RÜ VE AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ BİRLİKTE-
LİĞİ: BİR OLGU 1Kadir Ceylan, 1Imdat Dilek, 1Serhat 
Tanık, 1Murat Atmaca, 1Mehmet Emin Küçükoğlu, 1Murat 
Özgenoğlu. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

20 yaşında erkek olgu, 4 yıl önce sol testiste kitle 
nedeniyle orşiektomi yapılarak mikst tip germ hücreli 
testis tümörü tanısı konmuş. 2 yıl sonra baş ağrısı ve 
baş dönmesi yakınması ile başvuran olguda intrakrani-
yel kitle ve akciğerlerde lezyonlar tespit edilmesi üzerine 
metastaz kabul edilerek BEP (bleomisin, etoposit ve 
sisplatın) kemoterapi protokolü ile 4 seans tedavi gördü. 
Tedavi sonrası yapılan değerlendirmede intrakraniyel lez-
yonlarda belirgin gerileme izlenmesine karşın akciğerler-
de bulunan lezyonlarında belirgin gerileme gözlenmedi. 
Daha sonra takibe gelmeyen olgu 4. BEP tedavisinden 
4 ay sonra baş ağrısı, ateş ve halsizlik yakınması ile 
başvurdu. Yeni gelişen klinik tablo metastatik hastalığı 
ile ilgili düşünülerek yatırıldı. Hastanın hemogramında; 
hemoglobin (Hb) 6.2 g/dl, lökositler 8.7x109/l ve trom-
bositleri 13x109/l olarak belirlendi. Başlangıçta olgunun 
PT ve APTT değerleri normal sınırlarda idi. Çevre kanı 
incelemesinde promiyelositer hücrelerin bulunması nede-
niyle kemik iliği biopsisi ve aspirasyonu yapıldı. Kemik 
iliği çoğu promiyelosit olan hücreler ve blastik hücreler-
le infiltre idi. Olguya akut promiyelositer lösemi tanısı 
kondu. Hastaya gerekli destek tedavileri (transfüzyon, 
antibiyotik gibi) ile birlikte kemoterapi (ATRA/İdarübi-
sin) başlandı. Halen remisyon indüksiyonu tedavisinin 
23.gününde olarak hasta izlenmektedir. Sonuç olarak, 
bu olguyu sunmadaki amacımız birinci olarak, bilinen 
bir malignite nedeniyle tedavi ve takip edilen hastalarda 
yeni gelişen klinik tablolarda veya hematolojik paramet-
relerdeki değişikliklerde ikincil bir hastalık olarak akut 
lösemilerinde dikkate alınması gerektiğini vurgulamak; 
ikinci olarak da nisbeten tedavi sonuçları iyi olan iki ayrı 
malign hastalığın aynı olguda görülmesinin koinsidans 
(?) olduğunu vurgulamaktır

Bildiri: 330 Bildiri Kitabı Metni No: B012

AKUT PROMYELOSİTER LÖSEMİ SIKLIĞI BİLİNEN 
ORANLARDAN ACABA DAHAMI YÜKSEK? 1Imdat Dilek, 
1Murat Atmaca, 1Murat Alay, 1Eyüp Taşdemir, 1Levent 
Demirtaş, 1Murat Özgenoğlu, 1Mehmet Emin Küçükoğlu. 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Akut miyelositer lösemilerin (AML) %5-10 kadarının 
akut promiyelositer lösemi (APL) olduğu bildirilmektedir. 
10 yıldan fazla bir süreden beri akut lösemi tedavi eden 
bir merkez olarak izlenimlerimiz APL olgularının bilinen 
oranlardan daha yüksek olduğu yönündedir. Bu neden-
den dolayı bu çalışmada daha önce sunmuş olduğumuz 
APL olgularına, son bir yıl içinde tanı ve tedavi ettiğimiz 
yeni APL olgularını da katarak dikkate sunmak istedik. 
Son bir yıl içinde tanı konan 5 olguyla birlikte toplam 

olgu sayısı 26 dır. Olguların 15’i kadın ve 11’i erkek olup 
yaş ortalamaları 32 (yaş aralığı 18-72) dır. Tanı anında 
olgulardan %57’sinde (15 olgu) pansitopeni olup löko-
sitleri 4x109/l altında idi. Olguların %30’unda (8 olgu) 
ise lökositler 10 x109/l üzerinde idi. Baş vuru anında 
ortalama hemoglobin düzeyi 9 g/dl (aralık 4.2-13.4), 
ortalama trombosit düzeyi 60 x109/l (aralık 6-270 x109/
l). Olguların %88’inde (23 olgu) başlangıç PT düzeyleri 
yüksekti. Ortalama PT ve APTT değerleri sırasıyla 18.2 
ve 27.7 saniye idi. Olgulardan 3’ü tedavi almadan erken 
dönemde kanama sonucu kaybedildi. 23 olguya tedavi 
verildi. 14 olguya kemoterapi (7+3) ve ATRA tedavisi 
verildi. 9 olguya ise idarıbisin ve ATRA tedavisi verildi. 
İndüksiyon tedavisi sırasında her bir olguya ortalama 
1.4 ünite eritrosit süspansiyonu, 4.9 ünite taze tam kan, 
6.8 ünite TDP ve 4.4 ünite trmbosit süspansiyonu kul-
lanıldı. Olguların tümünde en az bir kez nötropenik ateş 
atağı gelişti. Tedavi verilen olgulardan hiçbiri indüksiyon 
döneminde kaybedilmedi. Olgulardan 4’ü post-remisyon 
tedavileri sonrası takıp dışı kaldı, 2’si halen indüksiyon 
tedavisi (21. ve 23.günlerde) almakta ve çevre kanında 
blastik hücre gözükmemektedir. Diğer olgulardan biri 
post-remisyon tedavisi almakta, 16 olgunun tedavileri 
tamamlanarak ortalama 26.2 ay (aralık 12-54 ay) izlen-
mektedir. Bu olgulardan ikisi remisyonlarının 32. ve 
37.aylarında nüks etmeleri üzerine yeniden indüksiyon 
tedavisi verildi. Halen bu iki olgu ikinci remisyonlarında 
izlenmektedir. Özetle halen olguların %73’ü (19 olgu) 
hastalıksız olarak izlenmektedir. Sonuç olarak, kanaati-
mize göre yüksek remisyon oranlarına sahip APL olguları 
AML olgularının daha yüksek bir oranını teşkil etmekte-
dir. Literatürde APL olgularının düşük oranlarda verilme-
sinde bu olguların erken dönemde tanı almadan kanama 
ile kaybedilmeleri ve istatistiklere yansımamış olmaları ile 
ilgili olabileceği yönündedir. 

Bildiri: 331 Bildiri Kitabı Metni No: B013

AKUT MYELOSİTİK LÖSEMİ VE MULTİPLE MYELO-
MUN YENİ TANI OLARAK BİRLİKTE ORTAYA ÇIKIŞI 
1Naci Tiftik, 1Ünsal Aydın, 1Atilla Yalçın. 1Mersin Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. 

72 yaşındaki kadın hasta, 3 aydan beri devam eden 
halsizlik, yaygın vücut ağrısı, kilo kaybı, vücutta morluk 
ve boyunda lenfadenopati ile başvurdu. Hematolojik ve 
biyokimyasal parametrelerde lökositoz (BK:20.700/μL), 
anemi (Hb: 10 gr/dl), trombositopeni (Plt: 17.400/μL), 
hiperürisemi (Ürik asit: 6,7 mg/dl), hiperglobinemi (5,6 
gr/dl) saptandı. Periferik yaymada %36 myeloblast, 
kemik iliğinde ise %32 plazma hücresi ve %22 myeloblast 
saptandı. Protein elektroforezinde monoklonal gamopa-
ti ve IgG:5,2 gr/dl idi. İmmun fenotiplendirme kemik 
iliğinde CD13 %88, CD33 %33 ve CD38 %48 saptandı. 
Vaka, akut myeloid löseminin multiple myelom ile birlikte 
ortaya çıkışı olarak kabul edildi. Öncelikle akut myeoid 
löseminin remisyon indüksiyon (Sitarabin/Daunomi-
sin=7/3) ve konsolidasyon tedavisi, takiben de multiple 
myelom tedavisi (VAD) yapıldı. Hasta 4 ay sonra pnömoni 
ve sepsisten kaybedildi.Akut myeloid löseminin, multiple 
myelom ile birlikte ortaya çıkışı çok nadir olduğu için, 
vakayı sunmayı uygun bulduk.
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Bildiri: 332 Bildiri Kitabı Metni No: B014

ORBİTAL GRANÜLOSİTİK SARKOM: OLGU SUNUMU 
1Ayşen Türedi, 1Yeşim Oymak, 2Ayşe Erbay, 3Malik Ergin, 
1Canan Vergin. 1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi Pediatrik Hematoloji Kliniği, 2Başkent Üniversitesi 
Seyhan Hastanesi Onkoloji Kliniği, 3Dr. Behçet Uz Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Patoloji Kliniği. 

Granülositik sarkom, genellikle miyeloproliferatif veya 
miyelodisplastik hastalıklarla birlikte görülen olgunlaş-
mamış miyeloid hücrelerden oluşan ekstramedüller bir 
tümöral oluşumdur. En sık akut (AML) veya kronik miye-
lositer lösemi sırasında ortaya çıkar. Nadiren AML nin ilk 
bulgusu olabilir. Tanı anında kemik iliği tutulumu olmasa 
bile, genellikle bir yıl içinde AML gelişir. Deri nodüllerinde 
nadiren de olsa spontan iyileşme bildirilmiştir. Burada 
derinin granülositik sarkomu ile başvuran izleminde 
orbital garnülositik sarkom ve Kİ infiltrasyonu gelişen 
hasta, granülositik sarkomlu hastaların izleminin önemi-
ni vurgulamak amacıyla sunulmuştur. Dört aylık erkek 
hasta vücudunda ve saçlı deride, deriden hafif kabarık 
yaklaşık 1x1 cm çaplı şişlikler nedeniyle başvurdu. 
Öyküsünden doğduğunda sağ ayağında mavimtrak renkli 
bir şişlik olduğu, iki ay sonra bu şişkiklerin saçlı deride 
de çıkması üzerine başvurduğu dış merkezde mastositoz 
ön tanısyla izlendiği ve pansitopeni gelişmesi üzerine ileri 
tetkik için kliniğimize sevk edildiği öğrenildi. Öz ve soy 
geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde bacaklar-
da, saçlı deride, göğüs ve karın bölümünde mavimtırak, 
deriden kabarık 1x1 cm boyutlarında nodüler lezyonlar 
mevcuttu. Karaciğer 2 cm, dalak nonpalpabl, lenfadeno-
pati yoktu. Diğer sistem bakıları olağan bulundu. Labo-
ratuar tetkiklerinde Hb 5.8 gr/dl, Hct %19, BKH 6680/
mm3, KKH: 2.260.000/mm3, trombosit 85.000/mm3, 
MCV: 77 fl, RDW 17.5, periferik yaymada % 7 parçalı, % 
92 lenfosit, % 1 atipik lenfosit görüldü, blast yoktu. İlk 
yapılan kemik iliği (Kİ) eritropoezde duraklama haricinde 
normal bulundu. Cilt biopsisi extramedüller miyeloid 
tümör olarak raporlandı. Viral serolojik testlerden Parvo 
virüs IgM (+) bulundu. Hastaya eritrosit süspansiyonu 
verildi. Tekrarlanan Kİ aspirasyonları normaldi. Derinin 
izole granülositik sarkomu tanısı ile düzenli aralıklar-
la fizik muayene, PY ve Kİ değerlendirmesi yapılmak 
üzere taburcu edildi. İzleminin üçüncü ayında sağ gözde 
ekzoftalmi geliştiği, saçlı deri ve gögüsteki nodüllerin 
çok büyüdüğü (3x4 cm) görüldü. Orbital MR sağ tarafta 
retroorbital periorbital mesafeyi dolduran orbita medi-
al duvarında ethmoid sellülere ve nazal kavite sağ üst 
bölümüne doğru uzanım gösteren lobule konturlu 39x32 
mm boyutunda tümöral lezyon ile uyumluydu. Kemik 
iliğinde ise %15 myeloblastik hücre vardı. Hastada orbi-
tal granülositik sarkom gelişmesi ve deride granulositik 
sarkom bulgularının ilerlemesi nedeniyle BFM 2003 AML 
protokolü başlandı. Protokoldeki AIE kürü sonrasında 
lezyonların tümüyle düzeldiği görüldü. Subkutan nodül-
ler ile seyreden granülositik sarkomlu hastaların nadir de 
olsa spontan iyileşebildikleri bilinmesine rağmen, orbital 
granülositik sarkom gelişimi ve Kİ tutulumu açısından 
yakın takip edilmeleri gereklidir. 

Bildiri: 333 Bildiri Kitabı Metni No: B015

AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ TANILI HASTADA 
ALL-TRANS RETİNOİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI 
HİPERTRİGLİSERİDEMİ 1Osman Erinç, 1Evrim 
Oskay, 1Hasan Tahsin Özpolat, 1Sami Evirgen, 1Reyhan 
Küçükkaya Diz, 1Meliha Nalçacı. 1Istanbul Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Giriş: All-trans retinoik asit(ATRA), akut promyelosi-
tik löseminin(APL) tedavisinde başarıyla kullanılmakta-
dır. Nadir yan etkilerinden birisi hipertrigliseridemidir. 
Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit gelişimi de 
önemli yan etkilerinden birisidir.Burada dissemine intra-
vasküler koagülasyon(DIC) ile prezente olup APL tanısı 
konan bir hastada ATRA kullanımına bağlı hipertrigli-
seridemi olgusunu sunduk.Olgu: Önceden bilinen bir 
hastalığı olmayan 28 yaşında kadın hasta bacaklarında 
kendiliğinden morluklar oluşması şikayeti ile başvurdu. 
Fizik muayenede kol ve bacaklarında yaygın ekimozlar, 
kosta altı 2 cm hepatomegali saptandı.Hemogramda Hb 
düzeyi 11,4 g/dl, lökosit sayısı 5600/mm3, trombosit 
sayısı 7000/mm3, MCV:82 fl saptanıp yapılan periferik 
yayması atipik hücrelerden zengin saptandı. Kreatinin 
0,7 mg/dl, potasyum 4.3 mmol/l, LDH 757 U/l, ürik asit 
2.2 mg/dl, PT ve aPTT uzamış, fibrinojen düzeyi düşük, 
D-dimer düzeyi yüksekti. Kemik iliği aspirasyonunda 
promyelositler %90 oranında görüldü. Sitogenetik ince-
lemede t(15;17) pozitif saptandı. DIC ile prezente AML-
M3 tanısı ile DIC tedavisi yapılan hastaya PETHEMA 
protokolü(idarubisin + ATRA 45 mg/m2) başlandı.Uygu-
lanan tedavilerle DIC tablosu gerileyen, genel durumu 
düzelen hastanın ATRA tedavisinin birinci haftasında 
trigliserit düzeyi 931 mg/dl, total kolesterol 465 mg/dl, 
HDL 18 mg/dl, LDL 257 mg/dl, VLDL 190 mg/dl sap-
tandı.Hastaya fenofibrat tedavisi uygulandı. Fenofibrat 
ile 430 mg/dl düzeyine kadar gerileyen trigliserid düzeyi 
birkaç gün içinde tekrar yükselme eğilimine girdi. Teda-
viye atorvastatin 40 mg ve somon balığı yağı konsantresi 
1000 mg eklendi. Hipertrigliseridemiye bağlı olası bir 
akut pankreatit yönünden yakın takip edildi. Bu yönden 
herhangi bir semptom veya laboratuvar bulgusu olmadı.
İdarubisin ve ATRA tedavisinin 35. gününde kemik iliği 
aspirasyonu değerlendirilen hasta remisyonda olduğu 
görülmesi üzerine ATRA tedavisi sonlandırıldı. Trigliserit 
düzeyi 2660 mg/dl, total kolesterol düzeyi 370 mg/dl, 
VLDL düzeyi 321 mg/dl düzeyine kadar yükselmiş olan 
hastanın fenofibrat 267 mg, atorvastatin 40 mg ve somon 
balığı yağı konsantresi 1000 mg tedavisine devam edildi. 
ATRA tedavisinin sonlandırılmasının ardından birkaç 
gün içinde trigliserit 125 mg/dl, kolesterol 118 mg/
dl düzeyine kadar geriledi. Antihiperlipidemik tedavisi 
kesildi. Hasta tedavisinin devamı amacıyla servisimizde 
izlenmektedir. Sonuç: ATRA, akut promyelositik lösemi 
tedavisinde çok başarılı sonuçlar doğurmuştur. Ancak 
yan etkileri yakından takip edilmesi gereken bir ilaçtır. 
Lipid profili üzerine olumsuz etkisi nedeniyle ATRA teda-
visi başlanacak bir hastanın bazal lipid profili görülmeli 
ve tedavi boyunca takip edilmelidir. Özellikle hipertrigli-
seridemiye bağlı akut pankreatit gelişimi riski açısından 
dikkatli olunmalıdır.
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Bildiri: 334 Bildiri Kitabı Metni No: B016

GELİYORUM DER Mİ?: KLOROMA 1Sema Yılmaz, 
1Ibrahim Bayram, 1Fatih Erbey, 1Atila Tanyeli. 1Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji ve Kit 
Ünitesi. 

Özet: Granülositik sarkoma olarak da bilinen klo-
roma, myeloid öncü hücrelerin ekstramedüller malin 
kanseridir. Orbita, kafatası ve epidural alanlar baş böl-
gesinin en çok görülen yerleridir 12 yaşındaki bir kız 
hastada akut myeloblastik löseminin ilk bulgusu olarak 
nadir görülen subdural kloromayı yayınlamayı amaçla-
dık. Giriş: Granülositik sarkoma (GS) veya kloroma akut 
myeloid löseminin nadir ekstramedüller bulgusudur. 
King tarafından 1853’de myeloid hücrelerde bulunan 
bir enzim olan myelo-peroxidase’ın yol açtığına inanılan 
yeşil renkten dolayı bu ismi almıştır. Hastaların çoğunda 
kloromayı takiben, akut miyeloid lösemi 1 ile 49 ay içinde 
gelişir. Nadir olarak en çok kemikte oluşarak löseminin 
ilk bulgusu şeklinde karşımıza çıkabilir. Kafatası ve orbi-
ta en sık oluştuğu baş ve boyun bölgeleridir (1). Kloroma 
kötü prognoz göstergesidir. Vaka: 12 yaşında kız hasta 
son bir aydır gittikçe artan baş ağrısından şikayet ile geti-
rildi. Muayene sonrasında istenen kraniyal CT’de subdu-
ral hematomdan şüphe edilerek kraniektomi ile hematom 
boşaltılmış. Bir ay sonra tekrar baş ağrıları başlayan 
hasta cranial MR’ında ampiyem ile uyumlu kitle teşhi-
siyle ikinci kez opere edilmiş. Tam kan sayımında anemi 
ve trombositopenisinin devam etmesi üzerine kemik 
iliği değerlendirmesinde akut myeloblastik lösemi tanısı 
kondu (Şekil 2). Fizik muayenesinde renk soluk, diş etleri 
hipertrofik, operasyon yerinde, temporoparietal bölgede 
BOS dolu kese vardı. Hepatosplenomegali mevcuttu. 
WBC 4000/mm3, Htc %24, trombosit 100.000/mm3 idi. 
Hastaya radioterapi ve AML protokolüne göre kemote-
rapi başlandı. Kemoterapi sonrasında febril nötropeni 
atakları olan hastada tedaviye rağmen pulmoner mukor 
infeksiyonu gelişti. Yatışından 3 ay sonra sistemik lösemi 
tulumu nedeniyle kaybedildi. Tartışma: Kloroma myeloid 
diferansiyasyonlu immatür hücrelerden oluşmuş ekstra-
medüller bir tümördür. Akut myeloblastik lösemilerin % 
3-10’unda görülür ve çocukluk çağında sıktır. Santral 
sinir sistemi (SSS) nadiren tutulur. Lezyon sıklıkla kalva-
riumun kemik iliğinde başlar ve duraya yayılır. Pek çok 
vakada intrakraniyal kloroma serebral MR’da subdural 
hematoma ile karışabilir. Bir erişkin AML vakasında GS 
yanlışlıkla subdural hematom olarak rapor edilmişti (2). 
Kesin tanı biyopsi ile konur. Vakamız önceki kranial 
CT’sinde subdural hematom tanısı almıştı. Kraniektomi 
alanındaki BOS dolu kesede zamanla sert kitle gelişti 
(Şekil 1) Biz aile izin vermediği için kitleden biyopsi yapa-
madık. AML tanısı konulan hastamızda kitlenin kloroma 
olabileceğine karar verildi. Dolayısıyla başlangıçta klo-
roma yerine yanlışlıkla subdural hematom tanısı almış 
ve literatürde çocuklarda oldukça nadir görülen skalp 
yerleşimli GS vakamızı sunmayı uygun gördük.

Şekil 1. Diffüz serebral hemisferde pakimeningeal 
yapılarda kalınlaşma ve sağ frontal hornda kompresyon, 
sağ parietal kemikte kraniektomi defekti ve dışarıya herniye 
kitle. 

Şekil 2. Kemik iliği aspirasyonu: Akut myeloblastik 
lösemi.

Bildiri: 335 Bildiri Kitabı Metni No: B017

AKUT LÖSEMİYİ TAKLİT EDER TARZDA KEMİK İLİĞİ 
İNFİLTRATI OLARAK ORTAYA ÇIKAN RABDOMYO-
SARKOM: BİR OLGU SUNUMU. 1Özden Özer, 1Bugu 
Usanma, 1Gül Başaran, 1Mustafa Çetiner. 1Istanbul 
Patoloji Grubu, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Onkoloji Anabilim Dalı, 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hematoloji Ana Bilim Dalı. 

Giriş: “Küçük, yuvarlak, mavi hücreli tümörler” bir-
birlerinden farklı tedavi gerektiren, dolayısı ile net ayrım-
ları ileri derece önem arz eden bir grup neoplazidir. Ayırıcı 
tanıları, teorik olarak çok net tanımlanmış olmalarına 
rağmen, küçük yuvarlak mavi hücreli tümörlerin günlük 
pratikte yaratabileceği zorluğa örnek olması açısından, 
burada kemik iliğinde lösemik infiltrat olarak ortaya çık-
mış bir rabdomyosarkom olgusu sunulmaktadır. Mater-
yal & Metod: 23 yaşında erkek hasta sağ gözde, sürekli 
akıntı şikayeti ile göz doktoruna başvuruyor. Lakrimal 
kanal tıkanıklığı teşhisi ile cerrahi işlem planlanırken, 
trombositopeni saptanıyor. “ Immün Trombositopenik 
Purpura (ITP)” düşünülerek, birkaç gün steroid alan 
hastada, lökoeritroblastik reaksiyon saptanması üzerine, 
kemik iliği örnekleniyor. Akut lösemi ile uyumlu, difüz, 
primitif, kohezyondan yoksun, hücre infiltratı izleniyor, 
ancak gerek akım sitometrik gerek immünhistokimyasal 
immünfenotiplemede hiçbir hematopoetik marker göste-
rilemiyor. Sadece CD56+ olan olguda, “undifferansiye” 
akut lösemi olasılığı tartışılırken, hematopoetik- dışı 
bir tümörün, kemik iliği metaztazını temsil edebileceği 
vurgulanarak, tüm vücut radyolojik taraması kuvvetle 
öneriliyor. Sonuç: Sağ retroorbital ve nasofarangeal böl-
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geyi tutan 5 cm çapında bir kitle saptanıyor. Transnazal 
biopsi ve yaymalarda, gland benzeri yapılar oluşturan, 
kohesif hücre grupları, rabdomyoblastlar, kuvvetli des-
min pozitifliği izleniyor. “Alveolar tip rabdomyosarkom” 
teşhisi konularak, vinkristin, adriomisin, siklofosfamid 
tedavisi başlanıyor. 3. kür ardından hemogram değer-
lerinde düzelme, 6. kür sonrası PET-CT`de retroorbital 
kitlenin kaybolduğu tesbit ediliyor. Lokal radyoterapi ve 
kemoterapi ile, tedavinin bir yılı tamamlaması planlanan 
hasta, bu aşamada komplet remisyon olarak değerlen-
diriliyor. Tartışma: - Literatürde “undifferansiye” akut 
lösemi olarak bildirilmiş olguların bir çoğu immünfeno-
tipleme ve radyolojik görüntüleme tekniklerinin nisbeten 
kısıtlı olduğu dönemlere aittir; bir kısmının tanısı net 
konulamamış hematopoetik dışı neoplazileri temsil etme-
si muhtemeldir. Bu tanının, bir dışlama tanısı olmasına 
özen gösterilmelidir. - Dünya sağlık örgütü (WHO 2001) 
“undifferansiye” akut lösemiyi, hücre serisi spesifik mar-
kerlarından yoksun, hematopoetik kök hücrelerde sıklık-
la gözlenen, CD34, CD38,Tdt, CD7, HLA-DR gibi marker-
lerı taşıyan bir infiltrat olarak tanımladığından, bu mar-
kerlar değerlendirilmelidir. - Genel sağ kalım konusunda 
yorum yapmak için erkendir, ancak bu hastada komplet 
remisyona ulaşılmış olması, doğru tanı ve tedavinin bir 
sonucudur. – Küçük, yuvarlak, mavi hücreli – primitif 
infiltratlarda, hücre markerlarının kaybolabildiği, bazıla-
rının spesifisitesinin düşük olduğu, immünhistokimyasal 
incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Daha olgun 
bir histomorfolojinin izlenebileceği primer kitleyi sapta-
mak, tanının en doğru şekilde konulması ve hastalığın 
yaygınlığını belirlemek açısından önem taşımaktadır.

Bildiri: 336 Bildiri Kitabı Metni No: B018

SİSTEMİK KAPİLLER KAÇAK SENDROMU GELİŞEN 
LÖSEMİLİ BİR OLGU 1Yeşim Oymak, 1Ayşen Türedi, 
2Ayşe Erbay, 3Gürcan Erbay, 1Canan Vergin. 1Dr. Beh-
çet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hematoloji-onkoloji 
Kliniği, 2Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi Onkoloji 
Bölümü, 3Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi Radyo-
loji Bölümü. 

Giriş: Sistemik kapiller kaçak sendromu (SKKS) nadir 
görülen ve fatal seyreden bir klinik tablodur. SKKS tablosu 
karın ağrısı, kusma ve bulantı ile başlayıp hızla şok, jene-
ralize ödem ile seyreder. Kan basıncının normal sınırlarda 
seyretmesi için yakın monitörizasyon ve sıvı replasmanı 
sağlanmalıdır. Hızla gelişen bu tablo poliüri ile sonlan-
makta ve kriz dışında monoklonal gamapati dışında başka 
laboratuvar bulguya rastlanmamaktadır. Burada SKKS 
tablosu geliştiren akut lenfoblastik lösemi (ALL) olgusu 
sunulmaktadır. Olgu Sunumu: Halsizlik nedeniyle hasta-
neye 13 yaşındayken hastaneye başvuran hastanın tam 
kan sayımında anemi ve trombositopenisi saptanıp kemik 
iliği değerlendirmesiyle L1 tip B hücreli ALL tanısı alan 
hastaya Ağustos 2004 ve Ekim 2005 tarihleri arasında 
TR ALL protokolü uygulandı. Tedavisi tamamlandıktan 
20 ay sonra izole kemik iliği relapsı gelişmesi nedeniyle 
BFM 95 Rez ALL protokolü başlanan hastada indüksiyon 
tedavisiyle remisyon elde edildi. Tedavisine devam edildiği 
dönemde sol popliteal, sol iliak vende tromboz ve gastro-
intestinal kanama, bronşiolitis obliterans, aseptik nekroz 
komplikasyonları gelişti.Relaps tarihinden 10 ay sonra 
nötropenik ateş ile yatan olguda elektrolit bozuklukları ve 
abdominal distansiyon gelişti. Oral alımı kesilen hastaya 
sıvı elektrolit desteği yapıldı. İzlemde arterial kan basıncın-
da düşme, akciğer seslerinde bazallerde azalma, jeneralize 
ödem,vücut ağırlığı ve karın çevresinde artış, abdominal 

hassasiyet, laboratuvar değerlerinde pansitopeni ve hipo-
albuminemi gelişti. Hastanın akciğer grafisinde bilateral 
plevral effüzyon ve abdominal ultrasonografisinde barsak 
duvar kalınlığında artış mevcuttu. SKKS düşünülen has-
taya almakta olduğu geniş spektrumlu antibiyotik ve anti-
fungal tedaviye ek olarak inotropik destek, prednisolon, 
pentoksifilin, albumin, furosemid, taze donmuş plazma 
verildi. Monoklonal gamapati saptanmayan hasta verilen 
tedavilere rağmen kaybedildi.

Tartışma: Maliyniteli hastalarda hızla gelişen hipotan-
siyon, hemokonsantrasyon, proteinüri olmaksızın hipoal-
buminemi ve jeneralize ödem tablosunda SKKS düşünül-
meli, gerekli tedaviye başlanmalıdır. 

Deneysel Hematoloji/Gen Tedavisi/Rejenaratif Tıp

Bildiri: 337 Bildiri Kitabı Metni No: B019

DAMARLARIN KENDI ENDOTELİAL PROGENİTOR 
HÜCRELERİ VAR 1Nerbil Kilic. 1Üniversite Hastanesi 
Hamburg-eppendorf. 

Bu çalışmamızda human adult vasküler duvar bölge 
kökenli düz kas ile adventisya tabakası arasında bulunan 
endoteliyal precursor hücreler ile progenitor kök hücreleri-
ni ve bunların hematopoetik hücrelere ve makrofajlar gibi 
local immün hücrelere olan farklılaşma kapasitesini araş-
tırdık. Bu bölgede çoğunlukla CD34 positif fakat CD31 
negatif progenitor hücreler bulunur ki, bunlar hem hücre 
dışı yapılan ex vivo (kültür çalışması) ortamda kapiller 
oluşumu ve hem de açık bir şekilde tümör hücreleri tara-
fından kapiller oluşumunun yenilenmesini sağlamaktadır. 
Bu elde ettiğimiz sonuçlar göre, human adult damar duva-
rında vaskülojenik tabaka bulunduğunu ve muhtemelen 
bu tabakanın tümör vaskülarizasyonunda ve local immün 
yanıtta postnatal vaskülogenesis’ten sorumlu progenitor 
kök hücrelerinin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 

Bildiri: 338 Bildiri Kitabı Metni No: B020

ANKAFERD BLOOD STOPPER’ IN ERKEN DÖNEM 
KEMİK DOKUSU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ; 
SIÇANLAR ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMA 1Sabit 
Demircan, 1Cemil Işler, 1Sırmahan Çakarer, 1Zerrin Çebi, 
1Cengizhan Keskin, 2Merva Soluk. 1Istanbul Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cer-
rahisi, 2Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Ensti-
tüsü Tümör Patolojisi Bilim Dalı. 

Ankaferd blood stoper kanama durdurucu olarak 
kullanılan bitkisel bir karışımdır. Thymus vulgaris, glycy-
rrhiza glabra, vitis vinifera, alpinia officinarum ve urtica 
diocia’ nın standart karışımından oluşur. Tüm bu bitkiler 
endotel, kan hücreleri, angiogenezis, hücre proliferasyo-
nu, vasküler dinamikler ve mediatörler üzerinde benzer 
etkilere sahiptir. Şu an literatürde ABS’ nin etkileri üze-
rine yapılmış bir adet çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre ABS plazma ve serum örneklerinde çok 
hızlı bir şekilde protein ağının formasyonunu sağlamak-
tadır. Koagülasyon faktörleri (II, V, VII, VIII, IX, X, XI ve 
XIII) plazmaya ABS ilavesinden etkilenmemektedir. Kan 
hücrelerinin özellikle eritrositlerin, ABS ilavesinden sonra 
agregasyonunun hızlı bir şekilde arttığı da bu çalışma ile 
gösterilmiştir. Biz çalışmamızda ABS kullanımının erken 
dönem kemik dokusu iyileşmesine olan etkilerini bir 
sıçan modeli üzerinde araştırdık.
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Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler 
Biyoloji / Immunofenotipleme

Bildiri: 339 Bildiri Kitabı Metni No: B021

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA SEKİZ 
GENİN (BCL2, BCL-XL, BCL-W, BAX, BİK, MYC, CYC-
LİN D1, CYCLİN D2) KANTİFİKASYONU. 1Hakan Savlı, 
1Naci Çine, 1Deniz Sünnetçi, 2Ömer Kurtaş, 3Emel Gönüllü, 
3Abdullah Hacıhanefioğlu. 1 Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Gene-
tik Anabilim Dalı. ve Klinik Araştırmalar Birimi Türkiye, 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı.

Amaç: Bu çalışmada, dokuz kronik myeloid lösemi has-
tasına ait örneklerde, literatürde lösemiyle ilişkilendirilmiş 
bir grup genin (bcl2, bcl-xl, bcl-w, bax, bik, myc, Cyclin D1, 
Cyclin D2) anlatım düzeylerini analiz etmeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: Göreceli kantifikasyon verileri, Kantitatif 
Eş Zamanlı PZR (LightCycler, Roche Diagnostics GmbH, 
Mannheim, Germany) kullanarak özgün cDNA’ların sergile-
diği PZR ürünlerinden Quantification REST yazılım paketiy-
le (SPSS, Chicago, IL, USA) elde edildi. Sonuçlar, altı sağlıklı 
kontrolle karşılaştırıldı. Bulgular: Bu sekiz genin tümünde 
anlatım düzeyleri azalmış olarak tespit edildi. Hedef gen-
lerin anlatımları; Cyclin D1 için 225, Cyclin D2 için 114, 
Bcl-w için 98, Bik için 57, Bcl-2 için 11, myc için 10, Bax 
için 8 Bcl-xl için 6 kez azalmış olarak bulundu. Sonuç: 
Sonuçlarımız, incelenen genlerin azalan anlatım düzeyleri 
ile lösemik hücrelerin proliferasyon özellikleri arasında net 
bir bağlantı olmadığını göstermektedir. 

Bildiri: 340 Bildiri Kitabı Metni No: B022

LIGHT CYCLER REAL TIME PCR’LA OLUŞAN HATALA-
RIN DÜZELTİLMESİ 1S. Duygu Sanlıdilek, 2Yonca Eğin, 
2Nejat Akar. 1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler 
Genetik Bilim Dalı. 

Light cycler, tm (erime sıcaklığı) derecesine göre nokta 
mutasyon analizi yapan bir yöntemdir. İlk örneğe pozitif 
kontrol konarak tm derecesi hesaplanır ve diğer örnekler 
de pozitif kontrolün tm derecesine göre değerlendirilir. 
Örneklerin tm dereceleri ±2ºC pozitif kontrolden sapa-
bilir. +2ºC’den daha fazla sapma göstermesi aranan 
mutasyondan farklı bir mutasyona işaret etmektedir. 
Daha önce bu sapmadan yararlanarak bir olguda ilk 
kez tanımladığımız bir mutasyon (C20209T) ve polimor-
fizm (C20213T) belirlemiştik (lab. Hematol. 2006). Bu 
çalışmada 2002’den beri Light Cycler (Roche) cihazında 
trombofili ön tanılı 4100 örnek tarandı. 13 hastanın ±2ºC 
sınırını aştığı belirlendi. Bu sapmalar, bizim probumuzun 
(GACAGGCGAGGAATACAGGTATT) bağlandığı ve tanıdığı 
nokta mutasyonundan başka bir mutasyon olabileceğini 
düşündürmüştür.(şekil) Kullandığımız primerlerden (F:
TCAGGCAGGAACAACACCAT; R:ATACAGGTATTTTGTCC) 
daha geniş aralığa sahip primerler (F:TGCCCAGTGCTTA-
ACAAGACC; R:TTAGCACCAGTGTGATAACA) kullanarak 
267 bç’lik bir diziyi bu 13 hastada taradık. Dizi analizi 
yapılan (Bechman Coulter) örnekler normal bulunmuş-
tur. 13 hasta örnek bankamızdan tekrar izole edildi ve 
çalışma tekrarlandı. Yeni izole edilen örneklerde hiç 
sapma gözlenmedi. Bu örneklerin sapma nedeni araş-
tırıldı. Örneklerin izolasyon öncesi ve sonrası protein 
ölçümleri, PH ölçümleri ve sapma dereceleri tablo’da 
gösterilmiştir. Ph değişkeni ve örneklerdeki protein biri-
kintilerinin etki ettiği saptanmıştır. Sonucumuz, çok 

duyarlı bir teknolojide dahi standardizasyonun önemini 
göstermektedir. 

Tablo.

Ad 
Soyad

260/
280

260/
230

ng/μl Absorbans PH Sapma 260/
280

260/
230

ng/μl Absorbans PH Sapma

S. B. 2,02 0,4 75,3 3,461 5,5 3,11 1,83 1,52 217,5 2.86 5,5 0,5

V. A. 1,82 1,6 514,7 6,417 5 2,76       

İ. Y. 1,88 0,91 116,1 2,556 7,5 2,16 1,83 2,05 563,4 5,504 5,5 0,5

N. K. 1,9 0,39 11,8 0,611 5,5 2,16 1,84 1,45 182,3 2,511 5,5 0,4

E. İ. 1,85 0,44 9,5 0,433 5,5 2,16 1,89 0,94 83,1 1,765 5,5 0,5

B. Ç. 1,86 1,39 126,4 1,817 5,5 2,11 1,87 1,36 119,7 1.757 5,5 0,5

B. B. 1,88 0,57 108,2 3,808 8 2,07 1,87 1,76 248,4 2.824 5,5 0,5

M. T. 1,88 0,5 52,4 2,098 8 2,06 1,84 1,39 137,2 1.974 5,5 0,3

Y. B. 1,47 0,53 39 1,477 6 2,05 1,83 2.21 2439,9 22,063 5,5 0,6

A. B. 2,16 0,39 19,4 0,908 5,5 2,02 1,85 1,73 347,1 4.011 5,5 0,4

E. Ş. 1,89 0,93 52,7 1,133 6 2,00 1,84 1,88 349 3,711 5,5 0,4

R.B.G. 1,93 1,44 29 1,318 6,5 2,00 1,73 0.9 82,9 1.833 5,5 0,6

Bildiri: 341 Bildiri Kitabı Metni No: B023

VARYANT (9;11;22) TRANSLOKASYONLU KRONİK 
MYELOİD LÖSEMİLİ İKİ OLGU 1Ayşegül Bayrak, 1Ali 
Uçur, 1Şükrü Palanduz, 1Mesut Ayer, 1Şükrü Öztürk, 
1Kıvanç Çefle, 1Gülçin Bagatır, 1Haluk Erkal. 1İstanbul 
Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul, 2Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul. 

KML, kronik fazdan daha agresif olan ve blastik evre adı 
verilen akselere duruma kadar gelişebilen klonal bir hema-
tolojik hastalıktır. Kronik faz boyunca hemen hemen bütün 
KML hastalarında t(9;22) yada bcr-abl genleri arasında füz-
yon oluşturan varyant bir translokasyon görülür. Varyant 
Ph translokasyonları 9. ve 22. kromozomlara ilaveten bir 
ya da daha fazla kromozomun da translokasyona katılması 
ile karakterizedir ve KML’li hastaların %5-10’unda bildiril-
mektedir. Varyant Ph, basit formda (22q11 ve bir ek kırık 
noktası içeren) ya da kompleks formda ( 9q34, 22q11 ve en 
azından bir ek kırık noktası içeren) olabilir. Varyant trans-
lokasyonların klinik özellikleri ve prognostik önemi çok iyi 
bilinmemektedir ve tartışmalıdır. Varyant translokasyonlu 
hastaların kötü prognoza sahip olduklarını ileri süren 
çalışmaların yanında prognoz üzerine etkisi olmadığını 
iddia eden yayınlar da bildirilmiştir. Çalışmamızda iki olgu 
incelenmiştir. I.olguda saptanan t(9;11;22)(q34;q23;q11) 
literatürde yaptığımız değerlendirmeye göre bildirilmemiş-
tir. II.olgumuzdaki t(9;11;22)(q34;p15;q11), t(9;11)(q34;q13) 
birlikteliği ise yeni bir durumdur. Tek başına t(9;11) akut 
lösemilerde görülmektedir. 
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Bildiri: 342 Bildiri Kitabı Metni No: B024

T(9;22)’Lİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ OLGULARDA 
BİLDİRİLMEMİŞ SEKONDER SİTOGENETİK ANOMA-
LİLER 1Ali Uçur, 1Ayşegül Bayrak, 1Şükrü Palanduz, 
2Mesut Ayer, 3Naciye Demirel, 1Şükrü Öztürk, 1Kıvanç 
Çefle, 1Haluk Erkal, 1Gülçin Bagatır. 1İstanbul Universite-
si Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi 
Genetik Bilim Dalı Istanbul, 2Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hematoloji Bölümü Istanbul, 3Okmeydanı Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü Istanbul. 

Kronik Myeloid Lösemi (KML), hematopoetik kök hüc-
relerinin bozukluğudur ve erişkinlerde görülen lösemile-
rin %15’inden sorumludur. Moleküler mekanizması tam 
anlaşılır olmasına rağmen KML’nin klinik seyri çok hete-
rojendir. Bu durum bcr’nin kırık noktaları ve sekonder 
anomalilerin olası etkileri ile açıklanabilir. Philadelphia 
pozitif (Ph +) KML’li olgularda saptanan sekonder kromo-
zomal anomaliler genellikle hastalığın blastik/akselere 
faz süreciyle ilişkilidir. Ek anomaliler kronik fazda %10, 
blast kriz boyunca ise %60-80 sıklıkta gözlenebilir. En 
sık görülen sekonder anomaliler +8, i(17q), +19 ve ekstra 
Ph kromozomudur. Çalışmamızda KML’de bildirilme-
miş t(9;22)’ye ek sitogenetik anomalilere sahip üç olgu 
incelenmiştir. I.olguda saptanan t(8;12)(q13;p13), litera-
türde ALL ve AML’de tek başına ve t(11;19) ilave olarak 
bildirilmektedir. II.olgudaki t(2;10)(q14;q22) ise yeni bir 
translokasyondur. III.olgumuzdaki t(12;16)(q24.2;p12) 
ise sadece akut lösemilerde bildirilmektedir. Sekonder 
anomali oluşumunun tedavi süresiyle ilişkisi tartışma 
konusudur. Bu konuda daha ayrıntılı, daha çok olguyu 
içeren prospektif araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Bildiri: 343 Bildiri Kitabı Metni No: B025

MDS/T(ANLL) Lİ OLGUDA BİR OLGUDA İLK KEZ GÖZ-
LENEN VE T-ALL İLE İLİŞKİLENDİRİLEN T(12;14) 
(P13;Q11) TRANSLOKASYONU 1Gülçin Bağatır, 1Şükrü 
Palanduz, 1Melih Aktan, 1Şükrü Öztürk, 1Kıvanç Çefle, 
1Haluk Erkal, 1Ali Uçur, 1Ayşegül Bayrak. 1İstanbul Üni-
versitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi, İstan-
bul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı. 

t(7;12)(q34;p13) ve t(12;14) (p13;q11) translokas-
yonları aynı biyolojik belirteçle sonuçlanan birbirinin 
varyantı olan ve nadir gözlenen iki translokasyondur. 
32 yaşında MDS/t(ANLL)’li kadın olgumuzun kemik iliği 
örneğinde saptadığımız t(12;14) (p13;q11) translokasyo-
nu; T-ALL ile ilişkilendirilmektedir ve günümüze değin 
beşi pediatrik T-ALL’li sadece yedi olguda bildirilirken 
daha önce hiçbir MDS/t(ANLL)’ li olguda bildirilmemiştir. 
Bu translokasyon yedi olgudan ikisinin karyotipinde tek 
başına bir anomali olarak yer alırken beşinde ek anoma-
lilerle birlikte görülmüştür.Olgumuzda tek bir klonal ano-
mali olarak incelenen translokasyon bütün metafazlarda 
mevcuttur. Bu translokasyonun değişim bölgeleri içinde 
12p13 loküsünde CCND2 ve 14q11 loküsünde TCRA(TRD 
@ = T-cell reseptör alfa proteini) yer almaktadır. TCRA 
geni, 7q34 de yer alan TCRB (T-cell reseptör beta proteini 
) ile aynı gen ailesinde yer alır ve bu genlerin CCND2 ile 
oluşturdukları hibrit genler ve yeniden düzenlenmelerin 
aynı biyolojik etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu biyo-
lojik etki CCND2 geninin regülatör bölgesindeki timosit 
farklılaşması ve genin ekspresyonunun düzenlenmesini 
engelleme yoluyla T-cell onkogenezine yol açmaktadır. 
MDS’den ANLL’ ye transforme olan olgumuzda tespit 
ettiğimiz bu anomalinin daha önce hiçbir MDS’li olguda 

bildirilmemesi açısından dikkate değer olduğunu düşün-
mekteyiz.

Bildiri: 344 Bildiri Kitabı Metni No: B026

NON HODGKİN LENFOMADA YENİ BİR TRANSLOKAS-
YON:T(6;19)(Q23;Q13) 1Gülçin Bağatır, 1Bilge Nihan 
Satkın, 1Şükrü Palanduz, 1Şükrü Öztürk, 1Kıvanç Çefle, 
2Mustafa Nuri Yenerel, 1Haluk Erkal. 1Istanbul Üniversi-
tesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Tıbbi Genetik Bilim Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Istanbul 
Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı. 

6. kromozomun uzun kolunun 6q21-23 bölgesini 
içine alan anomaliler lenfoproliferatif hastalıklarda (ALL, 
KLL, Prolenfositik lösemi ve NHL’ da) sıklıkla bildiril-
mektedir. Lenfoproliferatif olguların yaklaşık % 15’inde 
6q anomalileri t(14;18)(q32;q21) anomalileri ile birlikte 
seyretmektedir, 19q13 kırık bölgesini içine alan yeniden 
düzenlenmeler KLL ve B-cell lenfoproliferatif hastalıklar-
da bildirilmiştir ve kırık noktasındaki hedef genin BCL-3 
olduğu düşünülmekte fakat genin görevi tam olarak 
bilinmemektedir 6q21-23 ve 19q13 kırık bölgelerinin 
farklı kromozomlarla yaptığı yeniden düzenlenmeler B-
cell maligniteli olgularda görülmekle birlikte; aynı kro-
mozom değişim bölgelerine sahip 34 yaşında NHL’li kadın 
olgumuzun kemik iliği karyotip analizi sonucunda tespit 
ettiğimiz t(6;19)(q23;q13) translokasyonu; yaptığımız lite-
ratür araştırmasına göre daha önce hiçbir olguda bildiril-
memiştir. B-cell malignitesiyle ilişkili iki farklı kromozom 
bölgesinin yeni kombinasyonunun malignite gelişimi ve 
bu bölgedeki genler yönünden dikkate alınması gerekti-
ğini düşünmekteyiz. 

Bildiri: 345 Bildiri Kitabı Metni No: B027

AGRANÜLER/HİPOGRANÜLER AKUT PROMYELOSİ-
TİK LÖSEMİ: OLGU SUNUMU 1Abdullah Kurt, 1Neşe 
Yaralı, 1Meral Oruç, 1Rukiye Saç, 1Tuğba Arıkoğlu, 1Ikbal 
Bozkaya, 1Abdurrahman Kara, 1Bahattin Tunç. 1Dr Sami 
Ulus Çocuk Hastanesi. 

Akut promyelositik lösemi (APL) tipik morfolojik bul-
gular ve sıklıkla koagülopati ve t(15;17) ile karakterize bir 
lösemidir. All trans retinoik asit (ATRA) tedavisine özgün 
yanıt verdiği için erken tanı konması önemlidir. Erken 
tanı ise primer olarak morfolojik özelliklere dayanır. FAB 
sınıflamasına göre sıklıkla hipergranüler, çok sayıda Auer 
rod içeren blastlarla karakterize olan APL, granülleri 
olmayan veya az granüllü bilobule çekirdekli blastların 
görüldüğü varyant şekli ile de karşımıza çıkabilir. Bura-
da agranüler/hipogranüler, varyant akut promyelositik 
lösemi olgusu sunulmuştur. 6 yaş 9 aylık kız hasta 
bulantı, halsizlik, kilo kaybı ve son 3 gündür olan burun 
kanaması, vücudunda morluk şikayeti ile hastanemize 
başvurdu. Fizik muayenede burunda kanamaya bağlı 
kurutlu lezyonlar, vücudunda yer yer peteşial ve multipl 
ekimotik lezyonları vardı. Hepatosplenomegali ve lenfa-
denopati tespit edilmedi. Hastanın tam kan sayımında 
hemoglobin10.5 g/dl, beyaz küre 7.8x109/L, trombosit 
5.0x109/L, periferik yayma da %60 blast izlendi. Kemik 
iliği aspirasyonunda silme çoğunluğu granülsüz çekir-
dekleri lobüle, nükleoluslu, daha az kısmı, sitoplazması 
granüllü olan blastlar izlendi (resim1). Kemik iliğinin flow 
sitometrik incelemesinde CD34, CD11b, CD13, CD15, 
CD36, CD64, CD2 CD117, MPO pozitif, HLA-DR, CD14, 
CD33 negatif idi. Hastada flow sitometrik sonuçlar ve 
kemik iliği morfolojisine göre akut myelositer lösemi 
(AML) tanısı düşünüldü. Morfolojik görünümü ve CD11b, 
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CD15, CD36, CD64 pozitifliği olması bize AML M4’ü 
düşündürdü. Ancak HLA DR negatif olduğundan AML 
M3 ayırımı da tam olarak yapılamadı. Gönderilen kemik 
iliği kromozom analizinde t(15:17) pozitif olması olgu-
nun akut promyelositer lösemi olduğunu kanıtladı. AML 
BFM protokolü indüksiyon tedavisi ile başlanan tedaviye 
ATRA eklendi ve idame tedavisi olarak AİDA protokolüne 
geçildi. Çoğu zaman morfolojik bulgular akut promyelo-
siter lösemide tanı konulmasını kolaylaştırır. Ancak tipik 
morfolojik bulguları olmayan özellikle koagülopatili olgu-
larda akut promyelositer löseminin t(15;17) ile ayırımının 
yapılması gereklidir

Şekil 1. Kemik iliğinde agranüler blastik hücreler

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

Bildiri: 346 Bildiri Kitabı Metni No: B028

ERİTROPOETİN-BETA KULLANIMININ OLUŞTURDUĞU 
KEMİK METASTAZI İLE KARIŞTIRILAN RADYOLOJİK 
DEĞİŞİKLİKLER 2Meral Gülhan, 1Meltem Aylı, 3Emel 
Öztürk, 2Eylem Akpınar. 1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı., 2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı., 3Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı. 

Anemi, maligniteli olgularda oldukça sık görülen ve 
yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir bulgudur. 
Yapılan çalışmalarda eritropoetik ajanların kemoterapiye 
bağlı anemi gelişen olgularda eritrosit sayısını artırdığı, 
transfüzyon ihtiyacını azalttığı ve yaşam kalitesini düzelt-
tiği gösterilmiştir. Malignitesi olan olguların takibinde en 
sık karşılaşılan sorunlardan bir diğeri de kemik metas-
tazlarıdır. Özellikle akciğer ve prostat malignitelerinde en 
sık karşılaşılan sorunlardan biri olan kemik metastazları 
gelişmesi, hastanın tedavi yaklaşımının tamamen değiş-
tirilmesini gerektirir. Hastanemize iki yıldır lokal ileri 
evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile takipte 
olan 57 yaşında erkek hasta, kalça ve bacağa yayılan bel 
ağrısı yakınması ile başvurdu. Hastaya lokal progresyon 
nedeni ile tekrar kemoterapi başlanmıştı ve kemoterapiye 
bağlı anemi nedeni ile eritropoetin beta kullanmakta idi. 
Ağrı etyolojisini saptamaya yönelik istenen lumbosakral 
MR incelemesi sonucunda vertebralarda yaygın kemik 
metastazı saptandığı belirtildi. Bunun üzerine hastadan 
tüm vücud kemik sintigrafisi istendi. Ancak kemik sin-
tigrafisinde metastazla uyumlu bir bulgu saptanamadı 
ve normal olarak değerlendirildi. Klinik şüphe ve kemik 
sintigrafisi bulgularının normal olması nedeni ile istenen 
yağ baskılı MR kesitlerinde daha önce metastazla karış-
tırılan lezyonların kaybolduğu görüldü. MR inceleme-

sindeki bulgular kullanılan eritropoetinin kemik iliğinde 
oluşturduğu eritropoetik stimülasyon ile eritroid aktivas-
yonun artışına bağlandı. Daha sonraki takibinde çekilen 
pozitron emisyon tomografi incelemesinde de kemiklerde 
patolojik tutulum saptanmayan hastanın başvurusunda-
ki ağrı yakınması disk hernisine bağlandı. Bu makalede, 
kemik metastazını düşündüren magnetik rezonans (MR) 
görüntüleme bulguları saptanan İki yıldır lokal ileri evre 
küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile takipte olan 
57 yaşındaki bir olgunun MR bulgularının anemi tedavisi 
için kullanılan eritropoetine bağlı olduğu saptanmıştır. 
Burada maligniteli olgulardaki kemik metastazı olarak 
raporlanabilen MR görünümünün eritropoetin kullanı-
mının oluşturduğu kemik iliği eritropoetik aktivitesinin 
artmasına bağlı olan MR bulgularıyla ayırd edilmesinin 
önemi irdelenmiştir. Eritropoetinin kemik MR inceleme-
sinde metastazla karışabilecek sinyal değişikliğine yol 
açabileceği akılda tutulmalı, saptanan bulgular bu yön-
den dikkatle irdelenmelidir. Verilecek kararın hastanın 
tedavi yaklaşımını değiştireceği unutulmamalıdır. 

Bildiri: 347 Bildiri Kitabı Metni No: B029

SEFEPİM TEDAVİSİ İLE NÖROTOKSİSİTE İZLENEN 
BİR KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ OLGUSU 1Yeşim 
Akçay, 1Gül Ilhan, 1Sema Karakuş, 1Neslihan Andıç. 1Baş-
kent Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Sefepim pnömoni, bakteriyemi, febril nötropeni teda-
visinde ve üriner sistem enfeksiyonları, karın içi, deri ve 
yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılan geniş spek-
trumlu bir antibiyotiktir. İlaç ilişkili nörotoksisite diğer 
sefalosporin grubu antibiyotiklerle daha sık, sefepim ile 
daha nadir rapor edilmiştir. Burada sefepim tedavisi son-
rası nörotoksisite gelişen bir olgu sunulmuştur. Kronik 
lenfositer lösemi ve renal tutuluma bağlı kronik böbrek 
hastalığı tanısıyla takip edilen ve 5. kür fludarabin-sik-
lofosfamid tedavisini alan 55 yaşındaki erkek hasta 2 
gündür olan nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetle-
riyle başvurdu. Her iki akciğer üst loblarında pnömonik 
infiltrasyon saptanan hastanın balgam kültüründe Aci-
netobacter boumanni üremesi olması nedeniyle almakta 
olduğu piperasilin tazobaktam yerine sefepim tedavisine 
geçildi. Hastaneye yatışına kadar diyaliz ihtiyacı olmayan 
hasta hipervolemi ve böbrek fonksiyon testlerinde artış 
olması nedeniyle gün aşırı hemodiyaliz ve ultrafiltrasyo-
na alındı. Sefepim başlanmasından 24 saat sonra ateşi 
düşen ve akut faz reaktanları gerileyen hastanın tedavi-
nin 3. gününde konuşmasında bozulma, kooperasyon, 
oryantasyon bozukluğu ve kollarda myoklonik tarzda 
atımlar meydana geldi. Bu sırada almakta olduğu diğer 
ilaçlar omeprazol, N-asetil sistein, granülosit koloni sti-
müle edici faktör, teofilin, inhaler salmoterol ve flutikazon 
propionat idi. Kraniyel tomografi ve magnetik rezonans 
incelemesinde bu nörolojik tabloyu açıklayabilecek bir 
patolojiye rastlanmadı. Hastanın mevcut tablosunun 
yeni başlanan sefepim ile gelişmiş olabileceği düşünüle-
rek sefepim kesilip yerine doksisiklin tedavisi başlandı. 
İlaç kesildikten 24 saat sonra hastanın nörolojik tablosu 
tamamen normale döndü. Nörotoksisite sefalosporinlerin 
bilinen ancak sık görülmeyen bir yan etkisidir. Buna 
yol açan mekanizma kesin olarak bilinmemekle beraber 
endotoksinlerin ve sitokinlerin artışı, gamaminobütirik 
asit gibi inhibitör mediatörlerin baskılanması sorumlu 
tutulmaktadır. Sefepim ile meydana gelebilen nörolojik 
semptomların konfüzyon, konvülziyon, ajitasyon, tremor, 
deliryum ve koma gibi geniş bir aralıkta görüldüğü ve 
bu semptomların olduğu hastaların çoğunda böbrek yet-
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mezliği bulunduğu rapor edilmiştir. İlacın alınmasından 
nörolojik semptomların başlamasına kadar geçen süre 1-
10 gün, ilacın kesilmesinden semptomların kaybolmasına 
kadar geçen sürenin ise 2-7 gün olabildiği bildirilmiştir. 
Sefepim esas olarak böbreklerden atılmakta olup renal 
yetmezliği olanlarda doz azaltımı ile verilmelidir. Sefepim-
le meydana gelen nörotoksisite klinisyenler tarafından 
genellikle çok iyi tanınmadığından tanıda gecikilmekte-
dir. Özellikle renal yetmezliği olan hastalarda bu yan etki 
akılda tutulmalı, ilaç doz ayarlaması yapılarak verilmeli, 
nörotoksisite şüphesi varsa kesilmelidir.

Bildiri: 348 Bildiri Kitabı Metni No: B030

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMULU OLGU SUNU-
MU 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can 
Acıpayamlı. 1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

Chediak-Higashi sendromu(CHS) nadir görülen oto-
zomal resesif bir hastalıktır. Tekrarlayan enfeksiyonlar, 
göz ve deride hipopigmentasyon (okülokütenöz albinizm), 
fotofobi, nistagmus ve stoplazmasında dev granülleri 
bulunan nötrofillerle belirlenir. Bu hastaların nötrofil-
leri yeterli işlev göremez, kemotaksis, degranülasyon ve 
hücre içinde bakteriyi öldürme yetenekleri bozuktur. 
Aynı zamanda doğal öldürücü hücre fonksiyonları bozuk-
tur. İnfeksiyonlar daha çok mükoz membranlarda, deri ve 
solunum sisteminde görülür. Hayatı tehdit eden en önemli 
komplikasyonu akselere fazda lenfoma benzeri sendrom 
ile karakterize pansitopeni, yüksek ateş, karaciğer, dalak 
ve lenf nodunda lenfohistiositik infiltrasyon durumudur. 
Akselere faz %85 vakada ve her yaşta görülür. Ateş, sarı-
lık, hepatosplenomegali, lenfadenopati, kanamaya yat-
kınlık ve pansitopeni görülür. Akselere fazın başlangıcı 
EBV ile ilişkili olabilir, EBV araştırılmalıdır. Virüs ilişkili 
hemofagositik sendromu stimule eder. Bir yaşında erkek 
hasta sık ASYE şikayeti ile hastanemize getirildi. Anne ve 
baba amca çocukları idi. Üç yaşında sağlıklı kız kardeşi 
olan hasta, anne sütü ve ek gıdalar ile besleniyordu. 
Soygeçmişden halasının erkek çocuğu 5 aylıkken bronşit-
astımdan ve annenin bir aylık erkek kardeşinin nedeni 
bilinmeden öldüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde genel 
durumu iyi tartısı: 8600 g (10p), boyu: 73.5 cm (25p), 
baş çevresi 46.2 cm (50p), soluk görünümde ve saçları gri 
renkte, burun kökü basık, hipertelorizm, skleraları hafif 
mavi, akciğerlerde bilateral orta zonlarda krepitan ral, 
splenomegali 3cm olarak saptandı. Laboratuar sonuçla-
rında Hb 10.5 gr/dl, MCV 69.3 fl, BK 10600/mm3, ANS 
300 /mm3, PLT 581000/mm3, periferik yayma ve kemik 
iliği incelemesinde çekirdekli hücrelerde CHS’de görülen 
tipik inklüzyon bodyler izlendi. İmmunoglobulinler nor-
mal olarak saptandı. Göz konsültasyonu oküler albinizm 
olarak değerlendirildi. Hastamız bu bulgalarla Chedi-
ak-Higashi sendromu tanısı aldı. Hastanın takiplerinde 
batın distansiyonu, hepatosplenomegalisi, ateşi ve bisito-
penisi gelişti, akselere faz ve hemofagositik lenfohistiosi-
toz (HLH) açısından değerlendirildi. EBV serolojisi ve HLH 
parametleri negatif bulundu. Hasta akselere fazda olarak 
kabul edilmedi. Hepatosplenomegali, ateş ve bisitopeni 
mevcut enfeksiyon tedavisi ile düzeldi. Sık tekrarlayan 
enfeksiyonu ve okulokütanöz albinizmi olan hastalarda 
CHS düşünülerek periferik yaymada çekirdekli hücre 
stoplazmasında dev granüllerin varlığı araştırılmalıdır. 
Hastaların bu şekilde daha erken tanı alacağı görüşün-
deyiz.

Bildiri: 349 Bildiri Kitabı Metni No: B031

BETA-TALASSEMİA TRAİT VE DEMİR EKSİKLİĞİ 
ANEMİLİ OLGULARIN AYIRICI TANISINDA ERİTRO-
SİT VE DİĞER AYIRT EDİCİ İNDEKSLERİN DEĞERİ 
1Vahap Okan, 1Ahmet Ciğiloğlu, 1Sami Cifci, 1Mehmet 
Yılmaz, 1Mustafa Pehlivan. 1Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Demir eksikliği anemisi ve B-talasemi trait 
(B-TT) en sık görülen mikrositik anemilerdir. Otomatik 
kan sayımı aletleri ile birçok parametrelere bakılarak bu 
hastalıkların benzer özellikleri çok çabuk ayırt edilebilir. 
Çalışmanın amacı hafif-orta demir eksikliği anemisi ve B-
TT ile orta - şiddetli demir eksikliği anemisi ve B-TT vaka-
ları arasında dokuz ayırt edici indeks ile doğru tanıya 
ulaşmaktır. Material ve Metod: Araştırmamızdaki dokuz 
ayırıcı özellik şunlardır; red blood cell(RBC), ed blood 
cell distribution width (RDW), Mentzer indeks(MI), Shine 
and lal indeks (S&L), England and Fraser indeks (E&F), 
Srivastava index(S), Green and King indeks (G&K), RDW 
indeks (RDWI) and Ricerca indeks (R). Biz çalışmamızda 
B-TT tanılı 100 hasta ve hafif - orta demir eksikliği anemili 
(Hb:8.5-11 gr/dl) 100 hasta, orta- ağır demir eksikliği ane-
mili (<8.5 g /dl) 100 hastanın sensitivite,spesifite, pozitif 
ve negatif prognostik değer ve Youden indeksi değerlerini 
hesapladık. Bulgular: Youden indeksleri büyükten küçü-
ğe doğru şu şekilde tespit edildi; B-TT ve hafif orta demir 
eksikliği olan grupta; S&L>G&K>E&F>RBC= RDWI> 
MI>S>R>RDW idi. B-TT ve orta ağır demir eksikliği olan 
grupta; S&L G&K>E&F=RDWI>RBC>R> MI>S>RDW tes-
pit edildi. Dokuz ayırıcı özellik her iki grupta karşılaş-
tırıldı, S&L ve G&K youden indeksinde en büyük tespit 
edilirken RDW Youden indeksinde en küçük olarak tespit 
edildi. Sonuçlar: Demir eksikliği anemisinde youden 
indeksine göre en yüksek S&L indeks tespit edilmesine 
rağmen sensitivite ve spesifitesi %100 değildir.Hem hafif 
hem ağır demir eksikliğinde Youden indeksinin en yük-
sek değeri S&L tespit edildi, diğer ayırıcı özellikler B-TT 
ve demir eksikliğini ayırmada kullanılabilir ancak daha 
geniş klinik araştirmalar gerekmektedir. 

Bildiri: 350 Bildiri Kitabı Metni No: B032

ATRA TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ SKROTAL LEZYONLAR: 
İKİ OLGU 1Imdat Dilek, 1Murat Atmaca, 1Ömer Çalka, 
1Necmettin Akdeniz, 1Murat Özgenoğlu, 1Mehmet Emin 
Küçükoğlu. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Burada ATRA tedavisi seyrinde skrotal lezyonları 
gelişen iki olgunun sunumu uygun bulundu. Biri 18 
yaşında, diğeri 20 yaşında olan iki olguya akut promiye-
lositer lösemi tanısı kondu. Her iki olguya da indüksiyon 
tedavisi olarak İdarubisin ve ATRA tedavisi başlandı. 
Olgulardan ilkinde tedavinin 6.gününde diğerinde ise 
tedavinin 19.gününde skrotumda ülsere, üzeri nekrotik 
ve birden fazla ülsere lezyonlar gelişti (Şekil 1-2). İlk 
olguda ingüinal kanal etrafinda ve skrotumda eritematöz, 
desküame, nekrotik ve ülsere lezyonlar gelişti. Bulguların 
ATRA ile ilişkili olduğu düşünülerek ATRA tedavisine 
ara verildi. Kimyasal debritman (kollojenaz kolostridia 
peptidaz A ile) yapılarak fusidik asit ve rifampisinli lokal 
tedavi uygulaması yapıldı. Lezyonların gerilemesi üzerine 
tekrar ATRA düşük dozda başlanarak normal doza çıka-
rıldı. Lezyonlarda tekrarlama olmadı. Diğer olguda ATRA 
tedavisinin 19.gününde skrotumda daha yüzeyel ülsere 
birden fazla lezyonlar gelişti. Bu olguda ATRA tedavisine 
ara verilmedi. Skrotal lezyonlar için bepanthen ve fusidik 
asitli kremler kullanılmaya başlandı. ATRA tedavisine 
devam edilmesine karşın lezyonlarda ilerleme olmadı. 
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Halen bu olgunun tedavisi devam etmektedir. Sonuç ola-
rak, ATRA tedavisi alan olguların skrotal ülser açısından 
izlenmesi gerektiği; skrotal ülser gelişmesi durumunda 
lezyonları derin ve daha yaygın olan olgularda bir süre 
ATRA tedavisine ara verilmesinin ve ülsere lezyonların 
yüzeysel olması durumunda ise ATRA tedavisine ara 
verilmeden lokal olarak tedavi edilmesinin uygun olacağı 
kanaatine varıldı. 

ATRA alan olguda gelişmiş olan skrotal lezyonlar.

Şekil 1. ATRA alan olguda gelişmiş olan skrotal lezyonlar

Şekil 2.

Bildiri: 351 Bildiri Kitabı Metni No: B033

ABVD KEMOTERAPİSİ ALAN HODGKİN HASTALARIN-
DA GEBELİK: 3 OLGU 1Imdat Dilek, 1Murat Atmaca, 
1Levent Demirtaş. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. 

Hodgkin hastalığı (HH), MOPP veya ABVD kemote-
rapileriyle yüksek kür oranları sağlanabilen bir malign 
hastalıktır. Çoğunlukla genç olan bu hasta grubunda 
kemoterapinin önemli bir çekincesi infertilitedir. Fertti-
lite açısından ABVD protokolü MOPP protokolüne göre 
daha avantajlı gözükmektedir. Burada ABVD ile tedavi 
edildikten sonra gebelik gelişen 3 olgu sunuldu. Birinci 
olgu 33 yaşında kadın hasta. HH tanısı ile 6 kür ABVD 
kemoterapisi aldı. Remisyonun 33.ayında gebelik gelişti. 
Gebelik boyunca problemi olmayan olgu normal yolla 8-
10 APGARLI 3000 g ağırlığında kız bebek doğurdu. İkinci 
olgu, 20 yaşında kadın hasta. HH tanısı ile 8 kür ABVD 
kemoterapisi aldı. Daha sonra evlenen bu olguda remis-
yonun 43.ayında gebelik gelişti. Miadına kadar problemi 
olmayan olguda ANHİDROAMNİOZ ve FETAL DİSTRESS-
nedeniyle C/S ile 7-9- APGARLI 3300 g kız bebek doğur-
tuldu. Üçüncü olgu, 21 yaşında kadın hasta. HH tanısı 
ile 8 kür ABVD kemoterapisi aldı. Remisyonun 3.ayında 
gebelik gelişti. Gebeliğinin 4.ayında problemi olmayan 
olgu takip edilmektedir. ABVD kemoterapisi alan kadın 

olguların tedavinin erken dönemlerinde bile fertil olabile-
ceğini göstermektedir. Sonuç olarak, olgular az olmakla 
birlikte, bu deneyim reprodüktif yaş grubunda HH olan 
kadınlarda infertilite kaygısı taşımadan ABVD tedavisinin 
verilebileceği kanaatimizi pekiştirmiştir. 

Bildiri: 352 Bildiri Kitabı Metni No: B034

FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN K562 KML TRANSFOR-
ME ERİTROLÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ ÜZERİNE OLAN 
SİTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
1Ali Bülent Antmen, 2Mustafa Yılmaz, 4Osman Serindağ, 
3Semra Paydaş, 5Ilknur Kozanoğlu, 2Hatice Irday, 4Orhan 
Altan, 4Serpil Karakuş, 1Nilay Oktar, 1Ilgen Şaşmaz. 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji 
Bilimdalı, 2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik 
Immunoloji Bilim Dalı, 3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Medikal Onkoloji Bilim Dalı, 4Çukurova Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 5Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Bilim Dalı, Hematoloji Lab. 

Fosfin içeren metal kompleksleri arasında aminome-
tilfosfin (R2P-CH2-N- tipinde) komplekslerinin antikanser 
özeliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalar yetersiz 
sayılabilecek durumdadır. Bu çalışma da, organometal 
kimyasında önemli bir yere sahip olan ve potansiyel ola-
rak antikanser özellik göstermesi beklenen çeşitli amino-
metilfosfin ligandları ve bunların Au(I), Ag(I), Cu(I), Co(II), 
Rh(I), Pt(II), Pd(II) gibi geçiş metalleriyle yaptığı simetrik 
ve asimetrik komplekslerinin sentezi gerçekleştirilerek, 
K-562 KML transforme eritrolösemi hücre dizisinde MTT 
testi ile sitotoksik etkileri incelenmiş ve ayrıca aynı hücre 
dizisinde akım sitometride anneksin V ile apoptotik etki-
leri de araştırılmıştır. Bu çalışma da sitotoksik ve apopto-
tik her iki etkinin belirlediğimiz konsantrasyonlara para-
lel bir şekilde arttığını gösterdiğimiz en ümit verici bileşik 
olarak 33 no’lu bileşiği saptadık. Bu bileşikle ilgili olarak 
K562 hücre dizisi ile hayvanlarda oluşturulacak deneysel 
kanser ile etkisinin incelenmesi, in vivo etkisinin gösteri-
lebilmesiyle anlamlı bir aşamaya gelebilir. 

Bildiri: 353 Bildiri Kitabı Metni No: B035

SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI 
TRİPL PARANEOPLASTİK SENDROM: LÖKOSİTOZ, 
TROMBOSİTOZ, HİPERKALSEMİ 1Muharrem Müftüoğlu, 
1Timur Selçuk Akpınar, 1Hasan Tahsin Özpolat, 1Reyhan 
Diz-küçükkaya, 2Pınar Saip. 1Istanbul Üniversitesi Istan-
bul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medi-
kal Onkoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Kanserli hastalarda hematolojik sorunlara sık 
görülmektedir. Mevcut sorunlar primer hastalığa bağlı 
organ invazyonuna sekonder olabileceği gibi solid tümör-
lerden salgılanan çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya 
çıkan paraneoplastik sendromlara bağlı olarak da geli-
şebilir. Akciğer kanseri olgularında kanser hücreleri 
tarafından interlökin-6 (IL-6), granulosit-koloni stimülan 
faktör (G-CSF), Parathormon ilişkili peptid (PTHrp) sal-
gılanmaktadır. G-CSF lökositoza neden olurken, IL-6 ise 
trombositoza neden olmaktadır. PTHrp ise osteoblastları 
uyararak IL-6 salınımını sağlar, IL-6 ise osteoklastla-
rı uyararak hiperkalsemiye neden olur. Primer olarak 
malignite tromboza eğilim oluştururken maligniteye bağlı 
maligniteye bağlı trombositoz tromboza eğilimi daha da 
arttırmaktadır. Burada primer refrakter skuamöz hücreli 
akciğer kanseri olan bir hastada IL-6 ve PTHrP yüksek-
lğine bağlı gelişen paraneoplastik trombositoz, lökositoz, 
ve hiperkalsemi ele alınacaktır. Olgu Sunumu: Kırk beş 
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yaşında erkek hasta kanlı balgam, öksürük, kilo kaybı ve 
göğüs ağrısı ile başvurdu. Tetkiklerinde lökosit 11.400/
mm3, nötrofil 7900/mm3, hemoglobin 11 g/dl, trombosit 
587.000/mm3, kalsiyum 9.8 mg/dl, albumin 3.9 idi. 
Toraks bilgisayarlı tomografide sol kaciğer üst zonda 
nonhomojen konsolidasyon saptandı. Transbronşiyal 
biyopside squamöz hücreli akciğer kanseri tanısı konan 
hastada ileri evre nedeniyle kemoterapi başlanması 
uygun görüldü. İki kür cisplatin (75/m2 1. gün, 21 günde 
bir) ve gemsitabin (1200 mg/m2 1. ve 8. günler 21 günde 
bir) sonrası kontrolünde toraks BT’de kemoterapiye rağ-
men kitlede boyutlarında artış saptandı. Kan sayımında 
lökosit 24.300 nötrofil 21.300, hemoglobin 11.3, trombo-
sit 1.100.000 idi. Periferik yaymasında çok sayıda trom-
bosit kümeleri (şekil 1) görüldü. Kemik iliği biyopsisinde 
granulositik ve megakaryositik serilerde orta derecede 
hiperplazi ve yer yer osteoblastik aktivite artışı görüldü. 
Hidrasyon, diüretik, ve hemodiyaliz normokalsemi sağ-
landı. Zolendronik asid 4 mg 1x1 (4 haftada bir) başlandı. 
Kemik sintigrafisinde metastaz ile uyumlu aktivite artışı 
yok idi. Tromboza artmış eğilimden dolayı düşük molekü-
ler ağırlıklı heparin proflaktik dozda başlandı. Paraneop-
lastik lökositoz, trombositoz, ve hiperkalsemi açısından 
IL-6 ve PTHrP düzeylerine bakıldı. IL-6 düzeyi 50.6 pg/ml 
(referans < 5.9), PTHrP düzeyi ise 5.40 pmol/L (referans 
<0.3) bulundu. PTHrP ve IL-6 yüksekliği trombositoz ve 
hiperkalsemi ile ilişkilendirildi. Kemoterapiye refrakter 
kabul edilen hastada kemoterapi kesilerek radyoterapi 
uygulanması uygun görüldü. Tartışma: Akciğer kanseri 
seyri esnasında paraneoplastik sendromlar sıklıkla görül-
mektedir. Hematololojik olarak paraneoplastik lökositoz 
ve trombositoz görülebilir. Sorumlu mekanizma interlö-
kin ve büyüme faktörlerinin salınımıdır. Paraneoplastik 
trombositoz ve hiperkalsemiye morbidite ve mortaliteyi 
arttırmaktadır. 

Şekil 1. Periferik yayma: çok sayıda trombosit kümeleri

Infeksiyon ve Destek Tedaviler

Bildiri: 354 Bildiri Kitabı Metni No: B036

AKUT LÖSEMİ OLGUSUNDA İDİOSENKRAZİK VORİ-
KONAZOL HEPATİTİ 1Özlem Şahin Balçık, 1Murat 
Albayrak, 1Meltem Yüksel, 1Canan Çiçek, 1Gülşen 
Iskender, 1Mustafa Cihat Oğan, 1Süleyman Lütfü Dinçer. 
1Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi. 

Vorikonazol, flukonazolden türetilmiş sentetik bir 
triazoldür. Sitokrom CYP2C19, CYP2C9 ve CYP3A4 
enzimlerini kullanır. C.krusei ve C.glabrata dahil kandida 

türleri, aspergillus türleri, C.neoformans, dimorfik man-
tarlar ve fusarium türlerine etkilidir. Özellikle immun 
sistemi baskılanmış hastalarda invaziv fungal enfeksi-
yonların tedavisinde kullanılmaktadır. Vorikonazol teda-
visi sırasında transaminaz anormalliklerinin genel insi-
dansı %13.2 dir, nadir olarak sarılık, hepatit ve ölüme 
kadar giden karaciğer yetmezliğine yol açabilen karaciğer 
toksisitesi görülmektedir. Kliniğimizde febril nötropeni 
nedeni ile amprik olarak başlanan 2x6 mg/kg/tek gün 
vorikonazol tedavisi ardından akut hepatit gelişen bir 
olgu sunulmuştur. Olgu Sunumu: 34 yaş erkek, akut 
miyeloid lösemi tanısı ile daunomisin ve sitarabin içeren 
kemoterapi aldı. Kemoterapinin 9. günü nötropenik ateşi 
oldu. Ampirik olarak piperasilin-tazobaktam 4x4-5 gram 
IV tedavisi başlandı. Beş gün sonunda halen ateşli olan 
olgunun tedavisi imipenem ve teikoplanin olarak değiş-
tirildi. Kontrol biyokimya değerlendirilmesinde karaciğer 
ve böbrek fonksiyon testlerinin normal sınırlarda olduğu 
görüldü. Hastanın 3 gün sonunda halen ateşli, dispneik 
olması ve pa akciğer grafisinde bilateral yaygın infiltras-
yon saptanması üzerine tedaviye ampirik olarak 2x6 mg/
kg vorikonazol eklendi. İlk 2 doz vorikonazol ardından 
sağ üst kadran ağrısı şikayeti gelişen olgunun biyokim-
yasal değerlendirmesinde ALT:1219 U/L, AST:679 U/L, 
LDH:1607 U/L, T. Bil:1,7 mg/dL, Alb:2,9 g/dL olarak 
saptandı. Vorikonazol tedavisi kesilerek yerine amfote-
rasin B başlandı. 10 günlük izlemin ardından hasta nöt-
ropeniden çıktı ve akciğer infiltrasyonu geriledi. ALT:110 
U/L, AST:35 U/L, LDH:190 U/L, T. Bil: 0,5 mg/dL ve Alb: 
4 g/dL olarak saptandı. Vorikonazol invaziv fungal enfek-
siyonların tedavisinde günümüzde sıklıkla kullanılan 
bir ajandır. Özellikle altta yatan hastalık nedeni ile çok 
sayıda ilacın birarada kullanıldığı olgulara vorikonazol 
tedavisi eklendiğinde karaciğer fonksiyon testleri yakın 
takip edilmelidir. 

Bildiri: 355 Bildiri Kitabı Metni No: B037

TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİLİ HASTADA MYCOBACTE-
RİUM TUBERCULOSİS VE CANDİDA KEFYR’E BAĞLI 
AKCİĞER ENFEKSİYONU 1Muharrem Müftüoğlu, 1Fehmi 
Hindilerden, 1Reyhan Diz-küçükkaya, 1Meliha Nalçacı. 
1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Tüylü hücreli lösemi nadir görülen, spleno-
megali, pansitopeni ve dolaşımda belirgin sitoplazmik 
çıkıntıları bulunan lenfositlerin izlenmesi ile karakterize 
bir lenfoproliferatif bir hastalıktır. Tüylü hücreli lösemi ile 
ilgili sık görülen, önemli komplikasyonlardan biri de ciddi 
enfeksiyonların gelişmesidir. Ciddi nötropeni, monosito-
peni, T hücre disfonksiyonu, dendritik ve antijen sunan 
hücre sayısında ve interferon üretiminde azalma fırsatçı 
enfeksiyonların gelişimine yatkınlık oluşturmaktadır. 
Nötropeni piyojenik enfeksiyonlar ile ilişkili iken hücresel 
immun yetmezlik ise tüberküloz, atipik mikobakteri ve 
fungal enfeksiyonlara neden olmaktadır. Burada, pnö-
moni, tüberküloz ve Candida Kefyr’e bağlı akciğer enfek-
siyonu olan tüylü hücreli lösemili bir olgu sunulacaktır. 
Olgu Sunumu: Elli altı yaşında erkek hasta halsizlik, 
yorgunluk, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleri ile baş-
vurdu. Son 3 haftadır pürülan balgamı mevcut olan has-
tanın fizik muayenesinde bilateral akciğer alt zonlarda 
kaba krepitan raller ve 6 cm splenomegali dışında özellik 
yoktu. Patolojik boyutta lenfadenopati saptanmadı. Kan 
sayımında lökosit 1800/mm3, nötrofil 900/mm3, trom-
bosit 108.000/mm3, hemoglobin 10.2 gr/dl idi. Periferik 
yaymasında tüylü hücreli lösemiyi düşündüren, sitoplaz-
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mik çıkıntıları olan lenfositler izlendi. Kemik iliği biyop-
sisinde yama-interstisyel karakterde tüylü hücreli lösemi 
ile uyumlu infiltrasyon görüldü. Ateşin 39 C olması 
üzerine pnömoniye yönelik piperasilin-tazobactam 3x4.5 
gr ve klaritromisin 2x500 mg başlandı. Toraks BT’de 
posteroapikal segmentte konsolidayon görüldü. Balgam 
kültüründe Enterobacter spp. E.coli ve Candida kefyr 
üredi. Tazocin altında yüksek ateşi devam etmesi üzerine 
meropenem 3x1 gr’a geçildi. Meropenem altında 2. günün 
sonunda yüksek ateşin olması üzerine balgam kültürün-
deki candida üremesi anlamlı kabul edildi. Tedaviye Cas-
pofungin 50 mg 1x1 eklendi. Anti-fungal ajan başlandık-
tan sonra akut faz yanıtında düşme ve ateşinde gerileme 
oldu. Ancak Caspofungin’in altıncı gününde tekrar ateşi 
çıkması üzerine tüberküloz ve atipik mikobakteri enfek-
siyonları açısından balgam mikroskopi ve kültür gönde-
rildi. Erlich-Ziehl Neelsen (EZN) boyamada aside dirençli 
bakteri görüldü. Yapılan tür tayininde kültürde üreyen 
bakterinin Mycobacterium tuberculosis olduğu görüldü. 
Dörtlü anti-tüberküloz tedavi (rifampisin, etambutol, izo-
niyazid, pirazinamid) başlandı. Kontrol toraks BT’de sol 
akciğerdeki konsolidasyon alanında regresyon görüldü. 
Tedavi altında ateşi tekrarlamadı. Enfeksiyon tablosu 
gerileyen hastaya anti-fungal ve anti-tüberküloz tedavi 
altında kladribin başlandı. Tüylü hücreli lösemi olgu-
larında nötropeni, monositopeni ve T hücre fonksiyon 
bozukluklarına bağlı olarak ciddi enfeksiyonlar gelişebil-
mektedir. Yüksek ateş ile başvuran tüylü hücreli lösemili 
hastalarda ateş hastalık ateşi olarak kabul edilmemeli, 
fırsatçı enfeksiyon sıklığında artış olduğu göz önünde 
bulundurulmalı, tedaviye geç kalınmadan başlanmalıdır

Şekil 1. EZN boyamada aside dirençli bakteri

Bildiri: 356 Bildiri Kitabı Metni No: B038

KENE ISIRIĞI İLE BAŞVURAN OLGULARIN TAKİBİ 
VE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ 1Saadet Akarsu, 
2Mehtap Durukan Tosun, 2Oya Çakıcı, 3Ahmet Erensoy. 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim 
Dalı, 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. ve Hast. 
Anabilim Dalı, 3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyo-
loji Anabilim Dalı, Elazığ. 

Amaç. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), viral 
hemorajik ateş sendromları arasında yer alan zoonoz 
karakterli, yüksek mortalite oranı olan; viral hemorajik 
bir hastalıktır. Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi 
açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. İnsanlara 
hastalığın bulaşmasında esas rol kenelere aittir. İnfekte 
insan ve hayvanlara ait doku ve ve vücut sıvısı teması ile 
de bulaşma söz konusudur. Bizde üniversitemize kene 
sokması ile başvuran olgularda; ilk değerlendirme, tedavi 
şekli, takibin nasıl planlandığını ve yapılması gereken 

resmi işlemleri olgularımız üzerinden paylaşmak istedik. 
Gereç ve Yöntem. Kene ısırması öyküsü olan 60 olgu 
prospektif olarak kayıt edildi. Eğer varsa kene çıkarılarak 
uygun bir kavanoz içine alındı. Üzerine ölmesi için alkol 
eklendi. Sağlık Bakanlığı tarafından kene ısırığına yönelik 
düzenlenmiş sistematik ile hareket edildi. Önce üniver-
sitemizin görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı bilgisi 
dahilinde alınan kan örnekleri ve vücut üzerine bulunan 
keneler Sağlık Müdürlüğü’ne iletildi. Bu keneler hasta-
nemiz mikrobiyoloji uzmanı tarafından da değerlendiril-
di. Serum örneklerinden PCR ve ELISA çalışması Refik 
Saydam Hıfzısıhha Merkezi’nde yapıldı. Bulgular. Bütün 
olgulardan yalnızca 2’sinde klinik ve laboratuar bulguları 
KKKA’ni düşündürttü. Bunlardan Sağlık Bakanlığı’na 
gönderilen 2 serum örneğinden PCR ile KKKA etkeni 
tespit edildi. İkisininde takibi sonucu şifa ile taburcu 
edildiler. Sonuç. İnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise 
bulaş önlenebilir. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar 
kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınmak gerekir. Kene 
ısırması durumunda belirlenen algoritme uyularak hare-
ket edilmeli ve olgular yakın olarak takip edilmelidir. 

Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları

Bildiri: 357 Bildiri Kitabı Metni No: B039

NÖROANEMİK SENDROM OLGUSU 1Kenan Çadırcı, 
1Fuat Erdem, 1Rahşan Yıldırım, 1Mehmet Gündoğdu. 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Vitamin B12 (Kobalamin) eksikliğinin 
özel bir etkisi; sinir liflerinin myelinizasyon yetersizliği-
ne neden olmasıdır. Bunun sonucu olarak Vitamin B 
12 eksikliği olan kişilerde periferik duyu kaybı gelişir.
Biz burada nutrisyonel megaloblastik anemi kliniği ile 
birlikte alt extremitelerde paraparezi ve yürüme yetene-
ğinin kaybı ile birlikte olan vaka sunduk.Olgu sunumu: 
Onyedi yaşında bayan hasta yaygın vucut ağrıları ve 
yürümede güçlük şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 
Hikayesinden vejeteryan olduğu öğrenilen hastanın son 
25 günden beri tüm vucudunda duyduğu yaygın ağrıları 
ve eş zamanlı olarak başlayan ve gittikçe artan yürümede 
güçlük şikayetleri mevcutmuş. Yapılan fizik muayene-
sinde alt extermitede 2/5 motor kuvvet( Paraparezik ) 
ve alt extremitelerde bilateral babinski (+)liği mevcut idi. 
Hastanın bakılan hemogramında pansitopenisi mevcut 
ve biyokimyasında indirekt hiperbilurubinemisi mevcut-
du. Yine bakılan Vit B12 düzeyi 150 pg/dl nin altında 
bulundu. Bunun üzerine hastaya Dodex amp1x1 teda-
visine başlanıldı. Takiplerimizde hastanın pansitopenisi 
düzelerek,alt extremitelerinde olan güçsüzlük şikayetin-
de azalma ve hareketliliğinde artma oldu.Sonuç: Ciddi 
düzeyde bir Vitamin B 12 eksikliğinin yürüme yeteneği 
kaybına neden olabilmesi nedeniyle ve vitaminin sadece 
hayvansal kaynaklı besinler veya mikroorganizmalar-
da bulunması nedeniyle vejeteryanlar ciddi bir vitamin 
eksikliği ve nörolojik defisit riski altındadır.
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Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları

Bildiri: 358 Bildiri Kitabı Metni No: B040

BİR HEMOFİLİ HASTASINDA UYGULADIĞIMIZ TRAN-
SJUGULER KARACİĞER BİOPSİSİ VE ÖNCESİNDEKİ 
FAKTÖR REPLASMAN PROTOKOLLÜMÜZ 1Yasemin 
Turgut, 1Feride Özen, 2Düzgün Özatlı, 2Nil Güler. 1Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Hemofili hastalarında invaziv işlemler, özel 
protokoller ile eksik faktörün hemostatik olarak gerekli 
olduğu düzeye yükseltilmesi ile gerçekleştirilmelidir. Bu 
da faktör konsantrelerinin ticari preparatları ile yapıl-
maktadır. Önerilmemekle birlikte verilen Taze donmuş 
plazmalar hastada viral enfeksiyon riskini arttırır. Hepa-
tit virüsü ile enfekte Hemofili hastalarında patolojik tanı 
koymak ve tedaviyi buna göre yönlendirmek için Karaci-
ğer biopsisi yapılması gereklidir. Aşırı kanama riski olan 
bu hasta grubunda tercih edilen yöntem Transjuguler 
Karaciğer Biopsisi (TJKB) yöntemidir. Bunun için girişim 
öncesinde ve sonrasında uygulanan çeşitli protokoller 
oluşturulmuştur. Biz de bir hasta ile ilgili deneyimle-
rimizi sunmak istiyoruz: Olgu: 22 yaşında Hemofili A 
tanısı (faktör düzeyi %0,8 inhibitör yok) ile izlenen erkek 
hastaya Anti HCV(+)’ liği nedeniyle tedavi düzenlenmesi 
açısından TJKB planlandı. Karaciğer oldukça kanamaya 
eğilimli bir doku olduğu için ve Hemofili hastalarında 
organ biyopsileri major cerrahi sınıfa girdiği için faktör 
düzeyinin işlemden bir saat önce %100’e çıkarılması ve 
bu düzeyin 3 gün sürdürülmesi, ardından 2 gün boyunca 
%50 düzeyinde tutulması planlandı. Hastaya bu şekilde 
faktör replasmanı yapıldı. Fakat protokolümüzde olma-
masına rağmen bazı literatürlerde yapılmış olduğu gibi 
işlem öncesi faktör düzeyi bakıldı. Tahmin ettiğimiz değer 
%100 olmasına rağmen %46 olarak çıktı. İlave faktör 
replasmanı ile faktör düzeyi %100’e tamamlandı. Bu defa 
işlem öncesi ölçüm yapılmadı. Biyopsi sorunsuz olarak 
tamamlandı, hiçbir kanama gelişmedi. Sonuç: Literatür 
taramamıza göre yapılan uygulamalarda faktör 8 düzeyi 
sürekli ya da bolus infüzyonla işlemden önce ve 48 saat 
boyunca %100 düzeyinde tutulmuş. Bir uygulamada ise 
işlem sonrası hedef F8 düzeyi 48 saat boyunca, diğerinde 
ise 36 saat boyunca >%50 tutulmuş. Diğer iki uygula-
mada ise taburculuk sonrası bir hafta düzenli infüzyon 
verilmiş. Bu konuda kesin oturmuş bir protokol olmadı-
ğını gördük. Bizim olgumuzda %100 olarak hesapladığı-
mız F8 düzeyinin işlem öncesi %46 çıkması eğer düzeyi 
görmezsek %46 ile Karaciğer Biyopsisine girmemiz demek 
olacaktı. Bunun sonuçlarının nasıl olacağını bilemeyiz 
çünkü literatürde %70 altında biyopsinin yapıldığına 
dair vaka bulamadık. Olası diğer hastalarımızda da fak-
tör replasman dozlarını bu şekilde ayarlamayı ve işlem 
öncesi faktör 8 düzeyi bakarak hastaya TJKB yapmayı 
planlamaktayız.

Bildiri: 359 Bildiri Kitabı Metni No: B041

İNOPERABL AORT DİSSEKSİYONUNA BAĞLI KRO-
NİK YAYGIN DAMAR İÇİ PIHTILAŞMA SENDROMU: 
BİLİNEN ANCAK NADİR KANAMA NEDENİ 1Güçhan 
Alanoğlu, 2Muharrem Keskin, 3Ozan Salim, 4Harun 
Doğru, 5Erkan Kuralay, 3Ihsan Karadoğan. 1Süleyman 
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Antalya, 4Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı, 5Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardio-
vaskuler Cerrahi Anabilim Dalı. 

Yaygın damar içi pıhtılaşma (YDİP), aort anevrizması 
ve aort disseksiyonunun iyi bilinen ancak nadir nede-
nidir. Pıhtılaşmanın bölgesel olarak uyarılması; sıklıkla 
bölgesel tüketilen pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin 
sistemik olarak azalması ve YDİP ile sonlanmaktadır. 
Bu sunumda; durdurulamayan burun kanaması ile 
başvuran aort disseksiyonuna bağlı kronik YDİP olgusu 
tartışılacaktır. 68 yaşında erkek hasta, Mayıs 2008 tari-
hinde burun kanaması nedeniyle acil servise başvuran 
hastada septumda perforasyon, yaygın sızıntı şeklinde 
kanama odakları saptanarak kulak burun boğaz (KBB) 
kliniği tarafından tampon uygulanmış. Hastanın burun 
kanaması bölgesel tedavi yaklaşımları ile düzeltilememesi 
üzerine hematoloji kliniğine nakil alındı. Özgeçmişinde 
3 lü antihipertansif kullanımı, Tip III aort disseksiyonu, 
koroner ektazi, HBsAg (+), sağ böbrek hipoplazik, 1 yıl 
önce geçirilmiş gastroentestinal kanama ve inguinal 
herni onarımı sonrasında hematom, 1 ay önce diş çekimi 
sonrası kanama mevcuttu. Fizik muayenede genel duru-
mu orta, burunda sızıntısı olan tampon, girişim yerlerin-
de ekimoz saptandı. Laboratuar; Hb: 8.2gr/L, Trombosit: 
88000/μl, BK: 6500mm, pz: 15.4 sn, aPPZ: 32.4 sn, 
fibrinojen: 89 mg/dL, d-dimer: 8587, kreatinin: 1.7, peri-
ferik yaymada şistozit gözlenmedi. Torako abdominal bil-
gisayarlı tomografi(BT): aorta arkus inen düzeyinde, 8.8 
cm çapa ulaşan DeBakey tip III, Stanford Tip B dissekan 
aort anevrizması, 3 cm kalınlıkta trombüs, iliak arterleri 
de içine alan disseksiyon saptandı. Hastada aort dissek-
siyonuna bağlı kronik YDİP düşünüldü. Taze donmuş 
plazma (TDP) ve eritrosit süspansiyonu desteği ile fibrino-
jen düzeyinde yükselme ve d-dimer değerinde düşme göz-
lendi. Ancak burundan kanamanın yeniden başlaması ve 
sızıntı şeklinde devam etmesi sonucu Hb: 4.4 gr/L düştü. 
Hastanın semptomatik olması nedeniyle masif eritrosit 
süspansiyonu (7 ünite), TDP (12 ünite) ve trombosit des-
teği (1 aferez ünitesi) verildi. Hastanın kanaması ve genel 
durumu düzeldi. Yapılan konsey sonucunda aort dissek-
siyonu onarımı, gerçekleştirilemez ise plazma desteğinde 
yara iyileşiminin beklenmesi ve duruma göre düşük 
doz heparin uygulanması kararı alındı. Ancak hastanın 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurmak istemi 
ile taburcu edildi. AUTF Hematoloji kliniği tarafından 6 
ünite TDP 10 gün süreyle uygulandı. Trombosit sayımı 
normal düzeye ulaşan hastanın fibrinojen ve d-dimer 
değerleri düzeldi. Kanaması kontrol altına alındı. Lokal 
kanama nedenin araştırılmasına yönelik nazofarenks BT 
çekildi. Septum perforasyonu dışında patoloji saptanma-
dı. Opere edilemeyen aort anevrizması ve disseksiyonuna 
bağlı YDİP sı bu hastada da olduğu gibi ciddi kanamaya 
neden olabilmektedir. Bölgesel lezyonlar da kanamanın 
tetiklenmesine neden olmaktadır. TDP ile hemostazın 
sağlanması ile yara iyileşmesine katkıda bulunulmuş ve 
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kanama durdurulabilmiştir. Literatur eşliğinde kanama-
nın durdurulamadığı olgularda düşük doz heparin uygu-
laması da bir diğer seçenek olabilir. 

Bildiri: 360 Bildiri Kitabı Metni No: B042

HEMOFİLİ A TANILI HASTADA KORONER ARTER 
BY PASS OPERASYONUNDA ARALIKLI FAKTÖR VIII 
UYGULANMASI İLE BAŞARILI KANAMA KONTROLÜ: 
OLGU SUNUMU 3Süleyman Karaköse, 1Çağatay Engin, 
1Fahri Şahin, 1Tahir Yağdı, 3İlgın Yıldırım Şimşir, 1Güray 
Saydam. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hema-
toloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Hemofili hastalarında diğer cerrahi girişimlere naza-
ran koroner cerrahi yaklaşım açısından değişiklikler 
göstermektedir. Özellikle koroner by-pass operasyonunda 
pompaya geçiş ve ayrılış dönemindeki yaklaşımla ilgili 
yeterli deneyim yoktur. Aralıklı veya sürekli faktör VIII 
infüzyonu uygulamaları arasında etkinlik farkı olup olma-
dığına dair birkaç çalışma olmakla birlikte bu konuda net 
protokoller ortaya konabilmiş değildir. Bu yazıda Hemofili 
A tanısı olan ve iki damar hastalığı nedeniyle koroner 
by-pass operasyonu yapılan hasta sunulmaktadır. 50 
yaşında erkek hasta, çocukluğunda kanamalar nedeniyle 
tetkik edilerek faktör VIII düzeyi <%1 olarak bulunup 
hemofili A tanısı konmuş. 3 aydır anginal yakınmaları 
olan hastanın öz geçmişinde hipertansiyon, hiperlipidemi 
ve 20 yıllık yoğun sigara içimi mevcuttu. Hastaya faktör 
VIII replasmanı ile yapılan koroner anjiografide LAD orta 
segmentinde %90’dan fazla ve sağ koroner arterin prok-
simalinde tam oklüzyon saptandı. Hastaya aralıklı faktör 
VIII uygulamaları ile kanama sorunu yaşamadan koro-
ner by-pass operasyonu yapılmış, yanısıra pompadan 
ayrılırken ek bolus faktör VIII uygulanmıştır. Kanama 
ve trombotik komplikasyon izlenmeyen hasta halen teki-
bimizde kontrollere gelmektedir. Hemofili hastalarında, 
özellikle kalp cerrahisi işlemleri esnasında devamlı faktör 
infüzyonunu öneren yayınlar çoğunlukta olsa da, bizim 
vakamızda olduğu gibi, yakın takip ile aralıklı infüzyon 
uygulamaları da başarılı sonuçlar verebilmektedir ve 
güvenlidir. 

Bildiri: 361 Bildiri Kitabı Metni No: B043

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR DURUM: EDİNSEL 
HEMOFİLİ-A VE CERRAHİ GİRİŞİMLER 1Can Balkan, 
1Kaan Kavaklı, 1Deniz Karapınar, 2Coşkun Özcan, 
1Mehmet Akın, 1Yılmaz Ay. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı. 

Edinsel Hemofili-A çocukluk çağında nadir rastlanan 
bir durumdur. Bu yazıda 3 ay öncesinde koroziv madde 
içimi sonucunda özefagiyal striktür gelişmiş olan 2,5 
yaşındaki erkek hastanın klinik ve cerrahi izlemi özet-
lenmektedir. Öncesinde hiçbir kanama diyatezi öyküsü 
bulunmayan hastanın Çocuk Cerrahisi’nde gerçekleşti-
rilen özefagus dilatasyon işlemi sırasında oluşan yırtılma 
bölgesinden durmayan kanama olması nedeniyle yapılan 
testlerde APTZ: 59 saniye, Faktör VIII aktivitesi: % 5 
bulundu ve olgu Hemofili-A tanısı aldı. Plazma kaynaklı 
Faktör VIII konsantresi verilen olgunun kanaması büyük 
oranda kontrol altına alınmasına rağmen sızıntı tarzında 
bir süre daha devam etti. Faktör VIII desteği altında 3 
ayrı seansta özefagus dilatasyonu sorunsuz uygulanan 
hastada 4. seans öncesinde verilen yeterli faktör kon-
santresine rağmen istenilen Faktör VIII düzeyinin elde 

edilememesi nedeniyle inhibitör testi yapıldı. Faktör 
VIII inhibitörü pozitif bulundu (5.7 BU/ml). Bundan 
sonra hastaya 2 tanesi FEIBA, 1 tanesi FEIBA + Novo-
Seven desteği altında 3 seans daha özefagus dilatasyonu 
uygulandı. Bu dönemde hastanın bir kez sol diz eklemi 
kanaması ve travma sonucunda sol femur diafiz kırığı 
meydana gelmiş olup her iki olay FEIBA uygulaması ile 
kontrol altına alınmıştır. Daha sonra hastanın özefagu-
suna FEIBA desteği altında stend yerleştirilmesi operas-
yonu başarıyla uygulandı, herhangi bir kanama problemi 
yaşanmadı. Bu girişimlerden kısa bir süre sonra yapılan 
kontrolde inhibitör testinin negatifleşmiş olduğu görüldü. 
Stend yerleştirilmesinden yaklaşık 1 yıl sonra implantın 
özefagusu perfore etmesi nedeniyle acil olarak hastaneye 
yatırılan olguya yapılan testlerde APTZ: normal, inhibitör 
(-) ve Faktör VIII aktivitesi > % 50 bulundu. Bu nedenle 
Çocuk Cerrahisi’ndeki acil operasyon, gerektiğinde Novo-
Seven kullanılmak üzere, herhangi bir faktör replasmanı 
verilmeksizin gerçekleştirildi. Ancak, operasyon sırası ve 
sonrasında kanama komplikasyonu yaşanmadı. İlk cer-
rahi girişime kadar kanama diyatezi bulgusu olmayan ve 
tetkikler sonucunda Hemofili-A tanısı alan 2,5 yaşındaki 
erkek hastanın 1,5 yıllık izleminde önce Faktör VIII inhi-
bitörünün kaybolması ve ardından Faktör VIII aktivitesi-
nin normale dönmesi nedeniyle mevcut tablonun edinsel 
Hemofili-A olduğu anlaşılmıştır.

Bildiri: 362 Bildiri Kitabı Metni No: B044

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE BİRLİKTE PONSTA 
ENFARKT: BİR OLGU SUNUMU 1Ertan Sal, 2Murat 
Doğan, 1Murat Başaranoğlu, 1Avni Kaya, 1Fesih Aktar, 
1Ahmet Faik Öner. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı. 

Yetişkin veya çocuk popülasyonunda strok ile birlikte 
demir eksikliği anemisi nadiren görülmektedir. Litara-
türde anemi ile ilgili serebrovasküler olaylar nadir olarak 
vaka sunumu şeklinde sunulmuştur. Altı yaşında erkek 
hasta kusma, uykuya meyil şikâyeti ile getirildi. Fizik 
muayenesinde genel durumu orta, halsiz görünümde, 
bilinci uykuya meyilli ancak oryantasyan ve kooperasyon 
mevcuttu. Nörolojik muayenede sağ nazolabial sulkus 
hafif silikti. Derin tendon refleksleri bilateral alınıyordu. 
Duyu kusuru yoktu. Babinski sağda lakayt, solda fleksör 
olarak alınıyordu. Kas gücü alt extremitelerde 5/5, sağ 
üst extremitede 4/5, sol üst extremitede 5/5 idi. Tam 
kan sayımında; hemoglobin 7,58 gr/dL, hematokrit %26, 
trombosit sayısı 498.000, ortalama eritrosit hacmi 52 fL 
idi. Periferik yaymada eritrositler mikrositer ve hipokrom, 
plateletler bol ve kümeliydi. Retikulosit sayımı %<1 idi. 
PT 12,5 (INR 0,97), aPTT 23,6, fibrinojen 222 mg/dL, 
D-dimer 0.32 mcg/mL idi. Ferritin 6,8 ng/mL, demir 12 
mg/dL, demir bağlama kapasitesi 399 ug/dL idi. ATIII 
Aktivitesi %107, Protein S %58, Protein C %120, Aktive 
protein C rezistansı 121.1 saniye bulundu. Manyetik 
rezonans incelemede ponsta büyüğü 5 mm çapında 5 
adet enfarkt ile uyumlu görüntü izlendi. 100 IU/kg’dan 
12 saat arayla Nadroparine calcium başlandı. Anemisi 
için 10 cc/kg’dan eritrosit süspansiyonu verildi. Yatışının 
beşinci gününde semptomları geriledi. Olgu izleminin 
yedinci ayında olup semptomsuz takip edilmektedir. Bu 
vaka infarktın ayrıcı tanısında demir eksikliği anemisi-
ninde hatırlatılması amacıyla sunuldu.
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Bildiri: 363 Bildiri Kitabı Metni No: B045

FAKTÖR V VE VIII KOMBİNE EKSİKLİĞİ: OLGU SUNU-
MU 1Murat Başaranoğlu, 2Murat Doğan, 1Ertan Sal, 1Avni 
Kaya, 1Fesih Aktar, 1Ahmet Faik Öner. 1Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Van, 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrino-
lojisi Bilim Dalı, Van. 

Faktör V ve VIII’in kombine eksikliği nadir görülen, 
otozomal resesif geçiş gösteren, orta derecede kanama-
lara yol açan bir hastalıktır. Olguların çoğunda faktör V 
ve faktör VIII’in yapım eksikliğinden çok, endoplasmik 
retikulum–Golgi intermediate compartment (ERGIC–53) 
isimli intrasellüler taşıyıcı proteinin eksikliği sonucu 
ortaya çıkar. Altı yaşında kız hasta ara ara olan burun 
kanamaları ve basit travmalardan sonra vücutta oluşan 
morluklar şikâyetiyle getirildi. Anamnezinden şikâyetleri-
nin altı aylıktan itibaren başladığı ve morarmaları orta-
ya çıktığında ortalama 7 gün kadar sürdüğü öğrenildi. 
Dişeti kanaması spontan olarak 2 defa olmuş, ortalama 
1–2 dakika sürmüş. Ara ara idrarında kanaması olmuş. 
Özgeçmişinde özellik yoktu. Soygeçmişinde annede basit 
travmalardan sonra sonra oluşan morluklar ve babada 
burun kanaması hikâyesi mevcuttu. Fizik muayenesinde 
her iki alt ve üst extremitede üçer adet 1 cm boyutun-
da ekimozları mevcuttu. Sistem muayeneleri doğaldı. 
Laboratuar incelemesinde beyaz küre sayısı 8900/mm3, 
kırmızı küre sayısı 4,3x106/mm3, hemoglobin 11,3 gr/
dL, hematokrit %33, ortalama korpusküler volüm 75 fL 
trombosit sayısı 411000/mm3. Periferik yaymada %64 
polimorf nüveli lökosit, %36 lenfosit, trombositler bol ve 
kümeli, eritrosit morfolojisi normaldi. Karaciğer, böbrek 
fonksiyon testleri ve serum elektrolit konsantrasyonları 
normaldi. Protrombin zamanı 17 saniye, aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı 59 saniye, fibrinojen 335 mg/dL, 
kanama zamanı 9 dakikaydı. Faktör 2: %82, faktör 7: 
%75, faktör 9: %49, faktör 10: %74, von Willebrant faktör 
%65, faktör 13 pozitif idi. Faktör 5 seviyesi %9, kontrol-
de %10 geldi. Faktör 8 seviyesi %4, kontrolde %12 idi. 
Annenin faktör 5 seviyesi %52, faktör 8 seviyesi %26, 
babanın faktör 5 seviyesi %33, faktör 8 seviyesi %14 idi. 
ERGIC–53 proteini teknik nedenlerle çalışılamadı. Faktör 
5 ve 8 eksikliği birlikteliği literatürde çok nadir görüldü-
ğünden bu vaka sunulmuştur.

Bildiri: 364 Bildiri Kitabı Metni No: B046

DOĞUŞTAN FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİNDE NOVOSEVEN 
FLOKONUNUN BÖLÜNEREK VE DONDURULARAK 
KULLANILMASI 1Davut Albayrak, 1Ozlem Kalyoncu, 
1Tuğrul Akkuş, 1Kemal Baysal, 1Emel Özyürek, 1Feride 
Duru, 1Tunç Fışgın. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi. 

Dört aylık kız hasta takipne, kusma ve ateş şikayeti 
ile başvurdu. Bronkopnömoni ve sepsis tanısı kondu. 
Başvurusunda solunum yetmezliği sebebiyle entübe edil-
di ve ventilatöre bağlandı. Gelişinde PT39 sn, PTT 75.9 sn 
ve Inr 5.6 idi. AST 4931 ve ALT 200 iu/l idi. Makroskopik 
hematürisi vardı. Taze donmuş plazma verildi. Hastanın 
9. günde akciğer kanaması oldu. Taze donmuş plazma 
verilmeye devam edildi. 15. gün ALT ve AST değerleri nor-
male döndü ALT değerlerinin normal olduğu bu dönemde 
hastanemizde yapılan Faktör 7 tayininde F7 seviyesi % 
4 bulundu. Hastaya novoseven verilmesi planlandı. Has-
tane stokunda az sayıda novoseven vardı. Novosevenin 
bölünmüş dozları enjektörde dondurularak buzdolabı-
nın derin dondurucusunda kullanılma saatlerine kadar 
saklandı. Her 6 saatte bir 30 ü/kg novoseven yapıldı. 

Hastanın PT, PTT değerlerine ve Faktör 7 seviyelerine 
dozlardan sonra bakıldı. Hastanın faktör 7 değerleri tab-
lodadır. Hastanın Akciğer kanaması bulguları 3 gün için-
de düzeldi. Novoseven tedavisi kesildi. Hasta novoseven 
tedavisinin başlanmasından 9 gün sonra nozokomiyal 
sepsis sebebiyle kaybedildi. Bizim değerlerimiz, novose-
venin kullanıma hazır şekilde enjektörde dondurularak 
saklanması halinde etkinliğini koruduğunu ve küçük 
çocuklarda flakonların bu şekilde bölünerek kullanılabi-
leceğini göstermektedir.

Tablo.

 doz no  saat  faktör 7 seviyesi %

 1  0  5

  0,5  86,1

  1 36,2 

 2 (1 dozun 6. saati) 0 11,5 

  0,5  126,3

  1  65,6

  4  10,3

Bildiri: 365 Bildiri Kitabı Metni No: B047

FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ VE İNHİBİTÖRÜ OLAN BİR 
OLGU 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can 
Acıpayamlı. 1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

Faktör VII yarılanma ömrü diğer faktörler arasında 
en kısa olan pıhtılaşma faktörüdür (3.5 saat). Pıhtılaşma 
sisteminde ekstrinsik yolda görev alır ve doku faktörüy-
le birleşip pıhtılaşma kaskadına dahil olur. Faktör VII 
eksikliği nadir kanama bozukluğudur (1/500,000) ve 
genellikle homozigot durumda saptanır. Otozomal resesif 
geçiş gösterir. Faktör VII eksikliği olan bireyler spontan 
intrakranial, deri ve mukoza kanamaları ile başvururlar. 
Laboratuvarında protrombin zamanı belirgin uzamış 
aktive parsiyel trombin zamanı normal saptanır. Faktör 
VII eksikliğine bağlı kanama durumlarında taze donmuş 
plazma ve rekombinant aktive faktör VII konsantresi 
kullanılır. Faktör VII’ye karşı inhibitör varlığı literatürde 
az sayıda bildirilmiştir. Burada faktör VII eksikliği olan 
olguda inhibitör varlığı sunulmuştur. Altı yaşında erkek 
hastada 40 günlükken intrakranial kanama tablosuy-
la başvurduğu merkezde yapılan tetkiklerde faktör VII 
düzeyi %3 olarak saptanmış ve faktör VII eksikliği tanısı 
konulmuş. Bize üç yaşında başvuran hastanın fizik mua-
yenesinde mental motor retardasyonu saptandı. Günü-
müze kadar on kez intrakranial kanama epizotları geçir-
di. Hastanın orta derecede faktör VII düzeyi düşüklüğüne 
rağmen sık sık beyin kanaması geçirmesinden dolayı 
tekrar faktör VII düzeyi çalıştırıldı. Faktör VII seviyesi 
%5 olarak bulundu. Yapılan laboratuvar tetkikinde PT 
(INR) testi yüksek saptandı ve mixing testi uygulandı, 10. 
ve 45. dakikada INR yüksekliğinin devam ettiği görüldü. 
İnhibitör titresi iki ayrı zamanda yapılan tetkiklerde 58-
32 Bethesda Unit olarak saptandı. Bu bulgularla hastaya 
inhibitörlü faktör VII eksikliği tanısı konuldu. Hastaya 
kanama durumunda 25-30 μg/kg/doz rekombinant fak-
tör VIIa (NovaSeven) konsantresi 3-5 dozda verilmektedir. 
İnhibitörlü faktör VII eksikliği olan olgumuzda düşük doz 
rekombinant faktör VIIa konsantresi ile kanamalar kon-
trol altına alınmaktadır. 

Bu vakamız nadir olan faktör VII eksikliğinde, inhi-
bitör görülmesinin nadir olması ve inhibitörlü olmasına 
rağmen düşük dozda rekombinant aktive faktör VII kon-
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Bildiri: 367 Bildiri Kitabı Metni No: B049

YAPAY BİR PURPURA NEDENİ: EMME PURPURASI 
1Yusuf Ziya Aral, 1Pınar Özkan, 1Göksun Karaman. 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı. 

Kollarında döküntü yakınmasıyla başvurdukları der-
matoloji polikliniği tarafından konsülte edilen 11 yaşın-
daki kız hastanın öyküsünden ilk kez 45 gün önce her iki 
kolunda da 20-25 adet kırmızı renkte, ağrısız, kaşıntısız, 
irregüler, yaklaşık 1 cm çapında döküntülerinin ortaya 
çıktığı, bu döküntülerinin aynı anda başlamadığı, üç 
gün içinde çoğaldığı ve üç haftada iz bırakmadan geçtiği; 
benzeri döküntülerinin bir ay ve 15 gün önce de olduğu, 
sırasıyla 3 ve 7 gün içinde kaybolduğu; Öz ve soy geçmi-
şinden: Üç yıl önce ağlama ve gülme krizleri nedeniyle, 
1 yıl önce de okula gitmek istemediği, sınıfını sevmediği 
için çocuk psikiyatrisine götürdükleri, bir probleminin 
olmadığının söylendiği; Son 6 ay içinde ilaç kullanma-
dığı, enfeksiyon geçirmediği, derslerinde başarılı olduğu, 
psikolojisini bozan herhangi bir olay olmadığı, annenin 
hemşire olduğu ve para ya da benzeri bir cisimle lezyon-
ları çocuğun ya da bir başkasının oluşturmadığına emin 
oldukları;son 15 gündür oksipital bölgede baş ağrısının 
olduğu, öz ve soy geçmişinde başka bir özellik olmadığı 
öğrenildi. Fizik incelemede her iki kol içi kısmında ve 
lateralinde ve omuzda 0.4-1 cm çapında purpurik dökün-
tü mevcuttu, diğer sistem incelemeleri doğaldı, Labora-
tuvar incelemesinde tam kan sayımı, periferik yayma, 
idrar incelemesi, sedimentasyon hızı, PZ, aPTZ, kana-
ma zamanı, kan biyokimyası, tiroid fonksiyon testleri, 
immunglobulin G,A,M,E, C3, C4, ANA, anti-DNA, ANCA, 
normaldi. Klinik izlem: Lezyonlarının morfolojisi, ağrısız 
olması, yalnızca kollarında olması otoeritrosit sensiti-
zasyon sendromunu düşündürmedi, ancak öyküsündeki 
psikolojik sorunları nedeniyle bu sendromu dışlamak için 
intradermal deri testi (0.1 ml otolog venöz kanla)yapıldı 
ve negatif saptandı. Kollagen doku hastalığı ve kanama 
diyatezi testleri normaldi. Çocuk psikiyatrisi tarafından 
değerlendirilmesi önerildi. İzlemde anneye kızdığı bir 
anda odasına kapandıktan 5 dakika sonra döküntülerin 
başlaması üzerine şüphelenen anneye kızdığı için emerek 
bu lezyonları oluşturduğunu itiraf etmiş. Çocuk psikiyat-
risi de depresyon tanısı ile antidepresan önermiş. Daha 
sonra tekrarlamamış. Sonuç: Purpura ayırıcı tanısında, 
emme purpurasının düşünülmesi, gereksiz tetkiklerin 
yapılmasını engelleyeceği gibi, olası psikiyatrik hastalık-
lar açısından uyarıcı olabilir.

Şekil 1. Sol kolda purpurik döküntü

santresiyle kanamaların durdurulması özelliğiyle sunul-
muştur.

Bildiri: 366 Bildiri Kitabı Metni No: B048

FAKTÖR VII VE FAKTÖR V LEİDEN BİRLİKTELİĞİ 
1Zafer Bıçakçı, 1Lale Olcay, 1Betül Tavil, 1Arzu Akyay, 
1Seda Öztürkmen. 1Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hasranesi Çocuk Hematolo-
jisi Ünitesi. 

Beş yaşındaki kız hasta, tonsillektomi yapılmak üzere 
başvurduğu hastanede, operasyon 

öncesi bakılan PT değerinin uzun olması nedeni ile 
bölümümüze yollanmış. Öyküsünde, kan alınan yerler-
den uzun süren kanama, darbelerle kolay morarma, ciltte 
pembe döküntü oluşumu, diş eti, burun kanaması, kanlı 
idrar veya büyük abdest yapma yakınmaları olmayan, 
daha önce ameliyat geçirmeyen hastanın öz geçmişinde 
özellik yoktu. Anne ve baba arasında üçüncü derece 
akrabalık olan hastanın annesinde FVIII yüksekliği, 
protein C eksikliği olduğu, şimdiye kadar bir kez uzun 
süren kanamasının olduğu (kalp kataterizasyonu sonra-
sı), menoraji, doğum sonrası uzun süren kanama yakın-
malarının olmadığı, annenin ailesinde de uzun süren 
kanama yakınması olanların bulunmadığı öğrenildi. Has-
tanın babaannesinde Faktör VII eksikliği bulunduğu, 
ancak babaannesinin uzun süren kanama yakınmala-
rının bulunmadığı ve miyokard infarktüsünden kaybe-
dildiği öğrenildi. Hastanın erkek kardeşinde, babasında 
ve diğer aile üyelerinde uzun süren kanama yakınması 
olan kişi yoktu. Hastanın sağlıklı olan üç yaşındaki 
erkek kardeşi sünnet olmuş, fakat uzun süren kanaması 
olmamıştı. Çocuklarda hemofili A’ya eşlik eden FV Lei-
den, PT 20210G>A ve protein C eksikliği gibi trombofilik 
bozuklukların belirtilerin başlamasını belirgin biçimde 
geciktirdiği ancak her zaman kanamaya karşı koruma-
dığı bilinmektedir. FVII eksikliğinde, ana patolojiye eşlik 
eden trombofilik bozuklukların klinik seyir üzerine etkisi 
konusundaki literatür verisi kısıtlıdır. Bunlardan, FVII 
Lazio mutasyonuna bağlı homozigot FVII eksikliği bulu-
nan yedi hastadan yalnızca birinde heterozigot FV Leiden 
saptandığı bildirilmiştir. FVII Lazio taşıyan yedi hastada 
da FVII düzeyi ileri derecede düşük bulunmuş, FV Leiden 
taşımayan diğer altı hastanın hepsinde şiddetli kanama 
belirtileri varken, sadece eşlik eden FV Leiden bulunan 
hastadaki belirtiler çok hafif bulunmuştur. FVII eksikliği 
olup, beraberinde FV Leiden bulunan bu tek hastada 
FVII eksikliği tanısı menoraji sırasında konulmuş, daha 
sonra bu hastanın kanama yakınması olmamış ve iki kez 
komplikasyonsuz hamilelik geçirmiştir. Bizim hastamız-
da FV Leiden’e ek olarak protein S aktivite düşüklüğü de 
mevcuttur. Bu ailenin diğer bireylerinin incelemesi halen 
devam etmektedir. 

Tablo.

 PT
(11.1-13.2)

sn

PTT
(25-40)

sn

INR
(0.8-1.3)

Kanama 
zamanı 
(1-3 ‘)

ATIII
(%70-
125) 

Protein C 
aktivitesi

(%70-140)

Protein S 
aktivitesi

(%55-160)

FVII
(%50-
150)

FVIII
(%50-
150)

Faktör V 
Leiden 
(1691 
G>A)

Protrombin 
gen 

mutasyonu
(20210
G>A)

Hasta 
(5y,K)

13.8 28.6 1.16 1’30’’ 120.0 70.0 47.0 36.0 98.0 Homozigot 
mutant

Homozigot 
normal

Kardeşi 
(3y, E)

14.8 25.6 1.25 1’45’’ 118.0 70.0 58.0 38.0 114.0 Heterozigot 
mutant

Homozigot 
normal
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Bildiri: 368 Bildiri Kitabı Metni No: B050

ASPİRİN, DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN, 
VARFARİN ALAN RATLARDA ANKAFERD® BLOODS-
TOPPER® (ABS)’NİN TOPİKAL KULLANIMININ AMPU-
TASYON VE KUYRUK MODELİNDE KANAMA SÜRESİ 
VE KANAMA MİKTARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
1Handan Çipil, 1Ali Koşar, 2Ibrahim C. Haznedaroğlu, 
1Burak Uz, 2Hakan Göker, 3Oktay Özdemir, 4Şerafettin 
Kirazlı. 1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Hacettepe Ünv. 
Tıp Fakültesi, 3Yorum Danışmanlık, Istanbul, 4Ankaferd 
Ilaç Ltd. Istanbul. 

Amaç:Hemostaz insan bedeninde gereken yerde ve 
gereken miktarda fibrin oluşumunu sağlayan süreçtir. 
Hemostatik mekanizmalar, damar duvarındaki yaralan-
manın ardından aktive olarak kan kaybını önlerler. Bu 
süreç primer ve sekonder hemostaz diye ikiye ayrılarak 
incelenir. Primer hemostaz bozuklukları (trombositler ve 
vasküler nedenlere bağlı) ve sekonder hemostaz hastalık-
ları (başlıca koagülasyon sistemi anormallikleri) arasında-
ki ayırıcı tanıda öykü ve fizik muayene önem taşır.Primer 
veya ilaçlara (Heparin, Aspirin, Varfarin) bağlı kanama 
bozukluklarının tedavisinde Trombosit süspansiyonları, 
K Vitamini, Taze Donmuş Plazma ve Protamin Sülfat 
kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımının bazı yan etki 
ve dezavantajlarının olması araştırmacıları yeni tedavi 
metodları aramaya yöneltmiştir.Ankaferd BloodStopper® 
(ABS) folklorik olarak geleneksel Türk hekimliğinde 
hemostatik ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakt-
tır. İçeriğindeki bitkilerin tümü tek başına endotelyum, 
kan hücreleri, damar oluşumu (anjiyogenezis), hücresel 
üreme, vasküler dinamikler ve mediatörler üzerinde etki-
lidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 56 kanamalı ratda 
ABS’nin invivo hemostatik etkinliği araştırıldı. Bulgular:
Kuyruk kesme ve amputasyon modellerinde ABS uygu-
lanan gruplarda kanama zamanı ve miktarı istatiksel 
olarak anlamlı düzeyde daha kısa olarak ölçüldü. Bu 
etkinlik sadece ilaçsız grubda değil; Varfarin, Heparin, 
Aspirin verilerek kanama oluşturulan ratlarda da göz-
lemlendi. Sonuç olarak ABS’nin invivo hemostatik etki 
gösterek primer ve sekonder koagülasyon defektlerinin 
tedavisinde lokal hemostatik ajan olarak kullanılabileceği 
düşüncesindeyiz. 

Bildiri: 369 Bildiri Kitabı Metni No: B051

SÜNNET EDİLME YERİNDE DURDURULAMAYAN 
KANAMASI OLAN İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİ A OLGU-
SUNDA ANKAFERD BLOOD STOPPER© İLE DRAMATİK 
CEVAP 1Ahmet Faik Öner, 1Murat Doğan, 1Avni Kaya, 
1Ertan Sal, 1M. Selçuk Bektaş, 1Fesih Aktar, 1Osman 
Yeşilmen, 1Harun Ayhan. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Van, 2Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, 
Van. 

Ankaferd Blood Stopper © beş ayrı bitki özütünden 
elde edilen ve her türlü açık kanamalarda dakikalar 
içinde kanamayı durduran yeni bir üründür. Hemofili A 
tanısıyla takip edilen onaltı yaşındaki erkek hasta sünnet 
sonrası devam eden sızıntı şeklinde kanama şikayeti ile 
hastanemize getirildi. Sünnet operasyonu 2 gün önce 
başka bir merkezde hemofili A olan kardeşi ile birlikte 
yapılmış ve kardeşinde kanama problemi olmamış. Ope-
rasyon sonrası 50U/kg 12 saatte bir faktör VIII veril-
miş. Kanama durmayınca olgu hastanemize sevk edildi. 
Fizik muayenesinde kan basıncı 120/70 mmHg, vücut 
ağırlığı 40 kg, vital bulgular stabildi. Sünnet yerinden 
sızıntı şeklinde kanaması mevcuttu. Diğer fizik muayene 

bulguları normaldi. Laboratuvarında hemoglobin 13,3 
g/dL, hematokrit %26, beyaz küre sayısı 6500/mm3 ve 
trombosit sayısı 446.000/mm3 idi. Karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri normaldi. İnhibitör düzeyi 6.4 BU tespit 
edildi. Hastaya faktör VIII tedavisi 50 U/kg/8 saat olacak 
şekilde başlandı. Kanama durmayınca faktör VIII tedavisi 
100 U/kg/8 saate yükseltildi. Yatışının üçüncü günün-
de Novoseven© (rVIIa) 270 μg/kg/doz verildi. Hastaya 
verilen toplam faktör VIII miktarı 95.000 U/15 gün, top-
lam rVIIa miktarı 14.4 mg, toplam Faktör VIII inhibitör 
paypas aktivitesi (FEIBA©) miktarı 3000 ünitedir. Ayrıca 
diğer tedavi seçenekleri olarak siklofosfamid, prednizolon 
verildi. Bütün bu önlemlere rağmen kanama durdurula-
madı. Ankaferd Blood Stopper’in© kanayan yere yüzeyel 
sürülmeye başlangıcından birkaç dakika içinde kanama 
tamamen durdu. Takipte kanaması olmayan hasta kon-
trollere gelmek üzere taburcu edildi. Olgu Ankaferd Blood 
Stopper © kullanılan ilk klinik deneyimdir. Ankaferd 
Blood Stopper’in © faydasız bir extre mi yoksa bir mucize 
mi olduğu kontrollü geniş serili araştırmalar gerektir-
mektedir.

Bildiri: 370 Bildiri Kitabı Metni No: B052

DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYONLU BİR 
HASTADA YÜZEYEL ANKAFERD BLOOD STOPPER© 
KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU 1Ahmet Faik Öner, 
1Avni Kaya, 1Hayrettin Temel, 2Mehmet Melek, 1Kamuran 
Karaman, 1Serdar Epçaçan, 2Burhan Beğer, 1Harun 
Ayhan. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk 
Hematoloji Bilim Dalı, Van, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çocuk Cerrahi Bilim Dalı, Van.

Dissemine intravasküler koagulasyon (DİK) (tüketim 
koagulopatisi, defibrinasyon sendromu); belirlenmiş kli-
nik tabloya eşlik eden sistemik trombohemorajik bozuk-
luk ile karakterize bir klinikopatolojik bir sendromdur. 
Öncesinde sağlıklı olan 12 yaşında erkek hasta bisiklet-
ten düşme şikayeti ile getirildi. Fizik muayenesinde genel 
durum iyi, bilinci açık, vital bulgular stabil idi. Batın sol 
alt kadranda hassasiyeti mevcuttu, rebaund yoktu. Labo-
ratuvar incelemelerinde; hemoglobin 9.7 gr/dL, hema-
tokrit %30, beyaz küre 25.630/mm3, trombosit sayısı 
407.000/mm3 idi. PT 19 saniye, aPTT 28 saniye idi. Batın 
ultrasonografisinde karaciğer kontüzyonu, bilgisayarlı 
tomografide karaciğerde laserasyon görünümü ve çevre-
sel hematom izlendi. Olgu karaciğer laserasyonu ön tanı-
sıyla acil operasyona alındı. Lasere karaciğer odaklarına 
primer sütur atıldı. Takiplerinde anormal bir bulguya 
rastlanmayan olgu yatışının dokuzuncu gününde izinli 
gönderildi. Üç gün sonra karın ağrısı, bulantı, kusma 
nedeniyle getirildi. Genel durum kötü bilinç konfüze idi. 
Batın hafif distandü, hassastı. Yatışının 28. gününde 
daha önce kan alınan yüzeyel yerlerden kanamasının 
olması üzerine bakılan hemoglobin 8.5 gr/dL, hematokrit 
%24, beyaz küre 11.300/mm3, trombosit sayısı 44.000/
mm3, PT 21 saniye, aPTT 33 saniye, fibrinojen 277 mg/
dL, D-dimer 33.4 mcg/mL olması üzerine olgu DİK kabul 
edildi. Olguya taze donmuş plazma ve trombosit süspan-
siyonu verildi. Buna rağmen kanamaları durmadı. Yüze-
yel kanamaları için lokal olarak Ankaferd Blood Stopper 
© kullanıldı. Ankaferd Blood Stopper © kullanılan yerler-
deki kanamaların hemen durduğu gözlendi. Takiplerde 
lokal kanama gözlenmedi. Hematokrit değerleri düşen 
olguya tam kan ve eritrosit süspansiyon destekleri yapıl-
dı. Cevap alınamayınca tedavinin yirminci gününde opere 
edildi. İşlem sırasında kardiak arrest gelişen hastaya 
yapılan resüsitasyona yanıt alınamayınca exitus kabul 
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edildi. DİK’li hastalarda yüzeyel kanamalarda Ankaferd 
Blood Stopper’in© güvenle kullanılabileceğini göstermek 
amacıyla vaka sunuldu. 

Bildiri: 371 Bildiri Kitabı Metni No: B053

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI EDİN-
SEL HEMOFİLİ GELİŞEN BİR HASTA: Sinem Civriz 
Bozdağ, Aynur Uğur Bilgin, Şule Mine Bakanay, Pervin 
Topçuoğlu, Osman Ilhan, Muhit Özcan. Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Edinsel koagulasyon bozuklukları nadir görülen, 
ölümcül seyredebilen bir hastalık grubudur.Koagulasyon 
faktörlerine karşı otoantikorların gelişimi ile seyreden 
edinsel hemofilide sıklıkla faktör 8’e karşı inhibitör sap-
tanır.Biz bu vaka sunumunda allojeneik kök hücre nakli 
sonrası gelişen edinsel hemofili tanısı alan bir hastayı 
tartıştık.Altmış iki yaşında erkek hasta,3 sene önce Mye-
lodisplastik sendrom (RARS) tanısı aldı, tanısının birinci 
yılında HLA tam uyumlu erkek kardeşinden fludarabin
,busulfan,antitimosit globulinden oluşan hazırlık rejimi 
kullanılarak azaltılmış yoğunlukta allojeneik periferik 
kök hücre nakli yapıldı.(07-2006)Nakil sonrası graft ver-
sus host hastalığı gelişmeyen hastanın immunsupresifle-
ri nakil sonrası altıncı ayında kesildi.Hasta nakil sonrası 
22.ayında vücutta spontan gelişen ekimotik lezyonlar 
ile başvurdu.Hasta kanama açısından sorgulandığında 
başka bir kanama diatezi tariflemedi. Yapılan tetkiklerin-
de trombosit sayımı,protrombin zamanı normal saptanan 
hastanın aktive parsiyel tomboplastin zamanı(APTT)84 
sn olarak bulundu 1/2,1/4,1/8 dilusyon ile 52,45,40 
sn olarak geldi. Nakil öncesi ve nakil sonrası takipte 
yapılmış olan koagulasyon testleri tekrar incelendiğinde 
normal sınırlarda olduğu görüldü.Lupus antikoagulan ve 
antikardiolipin antikorları negatif bulunan hastanın Fak-
tör 8 düzeyi %0.8,Faktör 9 düzey %45, Faktör 11 düzeyi 
%62 olarak geldi,bunun üzerine yapılan Faktör 8 inhi-
bitörü 45 bethesda ünitesi olarak bulundu. Hastaya 1 
mg /kg/gün steroid (metilprednizolon) tedavisi başlandı. 
Hasta tedavisinin üçüncü haftasında intrakranial kana-
ma nedeniyle dış merkezde hospitalize edildi ve faktör 
replasmanına rağmen kanama nedeniyle kaybedildi.

Bildiri: 372 Bildiri Kitabı Metni No: B054

ANKAFERD BLOOD STOPPER® DENEYİMİMİZ 2Güçhan 
Alanoğlu, 2Gülperi Koçer, 2Timuçin Baykul. 1Süleyman 
Demirel Ünivsitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Süleyman Demirel 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çene Cerrahisi Ana-
bilim Dalı. 

Ankaferd Blood Stopper® (ABS) beş tane bitkisel ürü-
nün karışımından elde edilen tam etki mekanizması bilin-
meyen bir hemostatik ajandır. Thymus vulgaris, Glycyr-
rhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum, ve Urtica 
dioica ekstrelerinin standardize edilmiş karışımıdır. Bu 
bitkilerin endotel, kan hücreleri, anjiogenez, hücre çoğal-
ması, damarsal dinamikler, hücre mediatörleri üzerine 
etkileri gösterilmiştir. Ancak ABS nin şu an hemostaz 
üzerindeki etki mekanizması bilinmemektedir. Bu bildi-
ride mevcut kanama diatezleri nedeniyle daha önce diş 
çekimlerinde problem yaşanan dört hastada ABS eşliğin-
de diş çekimi deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Olgu 
1: 28 yaşında kadın, Öyküde kolay morarma, daha önce-
ki diş çekimlerinde ve tonsillektomi sonrası kanamanın 
uzun sürmesi, adetleri 10gün pıhtılı, vWF: 50.0 (56- 150), 
faktör VIII: %43.1, aptt; 35.58 sn, Trombosit; 325000 
mm3. Hastanın mandibuler 1. molar dişi çekildi. Kaviteye 

ve daha sonra tampona ABS ampul formu uygulandı. 10. 
ve 20. dakikada yapılan erken kontroller ve daha sonra-
kilerde ek bir kanama gözlenmedi. Hasta saatler içinde 
kontrol edildi. Kanama görülmedi. Ertesi gün kontrolda 
da ek kanama olmadı. Olgu 2: 40 yaşında kadın, Öyküde 
kolay morarma, daha önceki diş çekimlerinde kanamaları 
olmuş. Anne ve babasında da kolay kanama oluyormuş. 
Trombosit: 215000 mm3, appt: 27.2 sn, pt: 12.5sn, vWF: 
88.1, Kollagen ADP: 135, Kollagen EPİ: 88, Aggregasyon 
normal. Hastanın maksiler premolar dişi çekildi. Kaviteye 
ve daha sonra tampona ABS ampul formu uygulandı. 10. 
ve 20. dakikada yapılan erken kontroller ve daha sonra-
kilerde ek bir kanama gözlenmedi. Hasta saatler içinde 
kontrol edildi. Kanama görülmedi. Ertesi gün kontrolda 
da ek kanama olmadı. Olgu 3: 42 yaşında kadın, Kronik 
karaciğer hastalığı tanısı mevcut. Pt: 15.1 sn, INR: 1.3, 
trombosit: 55000, Hastanın mandibuler 1. molar dişi 
çekildi. Kaviteye ve daha sonra tampona ABS ampul 
formu uygulandı. 10. dakika kontrolünde sızıntı şeklinde 
kanama tespit edildiği için tampona tekrar ABS ampul 
formu uygulandı. 20. dakika ve daha sonraki kontrol-
lerinde ek bir kanama gözlenmedi. Hasta saatler içinde 
kontrol edildi. Kanama görülmedi. Ertesi gün kontrolda 
da ek kanama olmadı. Olgu 4: 45 yaşında erkek, Mitral 
kapak replasmanı uygulanmış. Kumadin kullanmakta, 1 
hafta önce diş çekimi sonrası kanamasının durmaması 
nedeniyle başvurdu. INR: 1.75, Trombosit: 261000 mm3. 
Hastanın diş kavitesine ABS uygulandı. Hemostaz sağ-
landı ancak hasta yeniden kanamanın devamı nedeniyle 
yeniden başvurdu. Kumadin doz ayarlaması yapılarak 
kanama durdurulabildi Mevcut kanama eğilimleri nede-
niyle diş çekimlerinde problem yaşanan 4 hastanın 3 
ünde başarılı yanıt alınmıştır. ABS diş çekimlerinde lokal 
kanamayı kontrol etmeye yönelik etkin bir ajan olarak 
değerlendirilebilir. 

Bildiri: 373 Bildiri Kitabı Metni No: B055

HEMOFİLİ HASTALARINDA DİŞ ÇEKİMİ SONRASINDA 
ANKAFERD BLOOD STOPPER KULLANIMI 1Gülsüm 
Ak, 2Bülent Zülfikar, 3Sevil Erçetin, 1Süleyman Kılıç. 
1Istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2Istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji 
ve Onkoloji Bölümü, 3Serbest Diş Hekimi. 

Ankaferd Blood Stopper(ABS), hemostaz düzenleyici 
olarak fonksiyon gören, ciltteki yaralanmalar, kesikler, 
diş çekimi ve operasyonları, spontan veya cerrahi girişim 
sonrası oluşan minör ve major kanamaların kontrolün-
de kullanılan standart, bitkisel içerikte stabil ve steril 
bir tıbbi üründür. Bu çalışmaya; onar kişilik iki gruba 
ayrılan yirmi hemofili A hastası dahil edildi. Birinci grup 
faktör replasmanı yapılarak diş çekimi uygulanan has-
talar, ikinci grup ise diş çekimi öncesi faktör replasmanı 
uygulanan fakat çekim sonrası faktör replasmanı yerine 
çekim bölgesine lokal olarak ABS uygulanan hastalardan 
oluşturuldu. ABS’ın; hemofili A hastalarında diş çekimi 
sonrası hemostaz sağlanmasında uygun bir tedavi seçe-
neği olabileceği görüşündeyiz. 
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Bildiri: 374 Bildiri Kitabı Metni No: B056

İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİ A HASTASINDA RFVIIA VE 
ANKAFERD KULLANIMI 1Duran Canatan, 2Çağrı Savaş, 
1Ayça Esra Kubulu, 2Ender Çubukçu, 1Hülya Anıl, 
1Handan Duman, 1Ali Gürtuna. 1Süleyman Demirel Üni-
versitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Süley-
man Demirel Üniversitesi Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı 
İsparta. 

Giriş ve amaç: Hemofili A hastalarının tedavileri-
nin en ciddi komplikasyonlarından biri % 20-30’unda 
Faktör VIII (FVIII) inhibitörlerinin gelişimidir. Anti FVIII 
antikorları FVIII’in diğer koagulasyon faktörlerine bağ-
landığı yere bağlanır veya koagulan olmayan epitoplara 
bağlanarak FVIII yarılanma ömrünü azaltır veya katalitik 
aktivite göstererek FVIII parçalanmasına neden olur. 
Rekombinant Faktör VIIa (rFVIIa) faktör VIII ve IX ‘u koa-
gulasyon kaskadında atlayarak direk FX’ u aktive ederek 
etkisini gösterir. rFVIIa spontan veya ameliyat sonrası 
gelişen kanamalarda inhibitörlü hemofili A ve B hasta-
larında güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Ankaferd 
kanama kontrolü için kullanılan Urtica dioica(Isırgan), 
Vitis vinifera(Asma), Glycrrhiza glabra(Meyan), Alpinia 
officinarum(Havlıcan), Thymus vulgaris(Kekik) bitkile-
rinden geliştirilen bir ilaçtır. Etki mekanizması başta 
fibrinojen olmak üzere kan proteinlerinin enkapsüle bir 
protein ağı oluşturması, eritrositleri o bölgede çökeltme-
sidir. Eritrositlerin çökelmesi ayrıca trombositlerin agre-
gasyonunuda sağlamaktadır. Pıhtılaşma faktörlerinin 
etkilenmediği görülmüştür. Böylece primer ve sekonder 
hemostaz bozukluğu olan hastalarda etkili olmaktadır. 
Sünnet opreasyonunda rFVIIa ile birlikte Ankaferd kul-
landığımız inhibitörlü hemofili-A hastasını sunmak iste-
dik. Olgu sunumu: On üç yaşında erkek hasta, 9 aylıktan 
itibaren Ağır Hemofili A ( FVIII düzeyi % 0.4) tanısı ile 
izlenmekteydi. Defalarca geniş hematomlar nedeni ile 
hospitalize edilip FVIII replasman tedavisi almıştı. Hemo-
fili A tanısına ek olarak 6 yaşından beri inhibitör gelişmiş 
ve değişik ölçümlerde inhibitör düzeyi 15-20 BU arasında 
ölçülmüştü. Operasyon öncesinde 90mcg/kg faktör VIIa 
verildi. Genel anestezi altında cerrahi sünnet yapıldı. 
Operasyon esnasında kanamalar 5/0 monocryl ile bağ-
landı. Daha sonra 2,5x7 cm boyutlarında, 3 ml ankaferd 
solüsyon emdirilmiş steril tampon, sünnet insizyonuna 
çepeçevre sarılarak yaklaşık olarak 1–2 dakika beklen-
di. Bactigras(15*20) ve ekstrafor ile sarılarak, köpük 
pansuman(Cavi-Care) ile kapatıldı. Operasyondan sonra 
2 saat ara ile 2 doz rFVIIa verildi. Hastanın kanaması 
başarı ile kontrol altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Sonuç olarak; hemofili hastalarının sünnet gibi cer-
rahi işlemlerinde, faktörlerle beraber Ankaferd hemostazı 
önlemek için kullanılabilir.

Bildiri: 375 Bildiri Kitabı Metni No: B057

İNHİBİTÖR TARAMA TESTİ NEGATİF OLAN AĞIR 
HEMOFİLİ A’LI BİR ÇOCUKTA PORT KATETER YER-
LEŞTİRME OPERASYONU SONRASI YAŞAMI TEHDİT 
EDEN KANAMA 1Yusuf Ziya Aral, 1Tolga Ünüvar, 1Melike 
Güzünler, 1Emine Pektaş. 1Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Giriş: Hemofili hastalarında cerrahi girişim önce-
si inhibitör varlığının araştırılması gereklidir. İnhibitör 
varlığında, inhibitör düzeyine göre uygulanacak tedavi 
yöntemleri ile olası kanama komplikasyonlarının önüne 
geçilebilir. İnhibitör tarama testi pozitif saptanan olgu-
larda miktar tayini yapılması önerilmektedir. İnhibitör 
tarama testi negatif olduğu için port kateter yerleştirme 

operasyonuna verilen ağır hemofili bir bebek, ameliyat 
sonrası yaşamı tehdit eden ağır kanama geliştiği ve 
inhibitör pozitifliği (3.6 BU) saptandığı için sunuldu. 
Olgu Sunumu: Hipokondriak bölgede ve koltuk altında 
morluklar olması nedeniyle başvurdukları hastanede 
kan alma yerlerinde de yaygın ödem ve morluk oluşması 
ve izole aPTZ uzunluğu saptanması üzerine kliniğimize 
gönderilen 7 aylık erkek olgunun, VA:10kg (%75-90), boy: 
70 cm(%50-75), genel durumu orta, cilt rengi soluk idi, 
bilateral antekübital bölgede yaygın ödemi ve ekimozları 
mevcut idi. Hemoglobini 4.1 gr/dl ve taşikardisi olduğu 
için faktör düzeyi için plazma ayrıldıktan ayrıldıktan 
sonra eritrosit süspansiyonu verildi. aPTZ: 81.6 sn, 
PZ: 12.69 sn trombosit sayısı: 488.000/mm3, kanama 
zamanı normal saptandı. Kusması olması üzerine çeki-
len Beyin CT’de subdural hematom saptanması üzerine 
faktör sonuçları çıkıncaya kadar 8 saatte bir TDP verildi. 
Faktör VIII düzeyi %1, vWF düzeyi normal gelmesi üze-
rine ağır hemofili A tanısı konuldu ve tedavisine faktör 
VIII preparatı ile devam edildi ve 10 güne tamamlandı. 
Damar yolu açma problemi olduğu için cut-down açıldı. 
Proflaksi verilmesi için port kateter takılması planlandı. 
Mixing çalışma ile inhibitör (-) saptandı ve FVIII prepa-
ratı verildikten sonra (hedef faktör >%80 olacak şekilde) 
pediatrik cerrahi tarafından port kateter takıldı. Operas-
yondan 10 saat sonra ameliyat sahasında kanama ve cilt 
altında yaygın ödem gözlendi. Solunum sıkıntısı, taşikar-
di ve takipnesi oldu, genel durumu kötüleşti. Htc’in %30 
dan 21’e düşmesi üzerine eritrosit süspansiyonu verildi. 
Genel durumu düzeldi. Faktör uygulamasına 8 saatte bir 
devam edildi. Tekrarlanan mixing çalışmada da inhibitör 
(-) düşünüldü (Hastanın aPTZ’si 100.2 sn, normal plazma 
ile 1:1 mixing sonrası aPTZ 45 sn). Faktör preparatına 8 
saatte bir devam edildi. Kanaması devam ettiği, solunum 
sıkıntısı ve taşikardisi geliştiği için eritrosit süspansiyo-
nu tekrar verildi. Faktör öncesi ve 1 saat sonra bakılan 
aPTZ’de düzelme olmaması üzerine tanı hatası, inhibitör 
gelişmesi ve faktör preparatının bozuk olması olasılıkları 
değerlendirildi. TDP öncesi aPTZ 136 “, TDP sonrası aPTZ 
86 sn saptanması üzerine tedaviye TDP ile devam edildi. 
Tekrarlanan FVIII düzeyi: <%1, inhibitör düzeyi: 3.6 BU, 
vWF, FXI, FIX düzeyleri normal saptandı. İnhibitör (+) 
olduğu için tedaviye aktive protrombin konsantresi ile 
devam edildi. Bir ay sonra çalışılan inhibitör titresi 100 
BU saptandı. Sonuç: Cerrahi girişim uygulanacak hemo-
fili hastalarında, inhibitör tarama testi yerine inhibitör 
miktar tayini yapılmalıdır. 

Bildiri: 376 Bildiri Kitabı Metni No: B058

HEMOFİLİ VE HEMATOLOJİ KONGRELERİNDE TEDA-
Vİ ÜNİTELERİ GEREKLİ Mİ? 1Bülent Zülfikar, 1Fikret 
Bezgal. 1Türkiye Hemofili Derneği. 

Ülkemiz son yıllarda pek çok uluslararası tıp kong-
resine ev sahipliği yapmaktadır. Gerek ulusal dernek ve 
vakıfların, gerekse işbirliği yapılan uluslararası birlik ve 
federasyonların öncülüğünde yapılan bu kongrelerde pek 
çok tıbbi bilgi; konunun tüm muhataplarıyla tartışılmak-
ta ve uygulamaya geçirilmektedir.Dünya Hemofili Kong-
resi 34 yıl sonra 2. kez 1-6 Haziran 2008 tarihinde 116 
ülkeden 4237 delegenin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. 
Kongre öncesi 3 gün Silivri’de ulusal dernek yetkililerinin 
katıldığı çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar 
arasında hemofili hastalarının bulunması nedeniyle bu 
kongrelerde tedavi ünitesi bulundurulması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Tedavi ünitesinde Hematoloji, Ortopedi 
ve Fizik Tedavi uzmanı, Doktor, Fizyoterapist ve Hem-
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şirelerin gönüllülük esası ile çalışması, gerekli olan fak-
törlerinin ücretsiz olarak temini ve enjeksiyonu, kongre 
saatleri dışında gelişebilecek tüm sağlık sorunları için 
tam teşekküllü bir hastaneyle işbirliği yapılarak hastala-
rın buraya ulaştırılması, ücretsiz tedavisi bizim sorumlu-
luğumuz idi. Ulusal Üye Dernekler çalışma toplantısında 
26 ayrı ülkeden 29 Hemofili A, 2 Hemofili B, 1 vWH ve 
1 FVIII+FV eksikliği olan toplam 33 hasta başta diz ve 
ayak bileği olmak üzere kanama sorunlarının tedavisi 
veya profilaktik tedavi almak için müracaat etti. 15 has-
taya bir kez, 18’ine de 2-4 kez olmak üzere 61 kez faktör 
enjeksiyonu yapıldı. Kongre süresince kendileri de hemo-
filik olan 2 doktor, 5 hemşire, 2 tercüman ve yardımcı 
gönüllü üyelerle birlikte toplam 14 kişi hizmet verdi. 
Hematoloji ve Ortopedi uzmanımız ise konsültan olarak 
aramızda bulundu. 45 ülkeden 91’i Hemofili A (%70 ağır, 
% 14 orta, % 7 hafif, % 9 bilinmeyen), 12’si Hemofili B 
(hepsi ağır tip), 3’ü vWH (hepsi ağır tip), 3’ü diğer faktör 
eksikliği olan 111 hasta başta diz, dirsek ve ayak bileği 
kanaması diğer kanamalar olmak üzere 215 kez tedavi 
aldı. Hastaların 64’ü bir, diğerleri ise 2-6 kez tedavi aldı-
lar. Fizyoterapi odasında ise 1 Fizik Tedavi uzmanı ve 3 
Fizyoterapist görev yaptı. Toplam 30 hastanın 3’ünde diz, 
11’inde ayak bileği, 10’unda dirsek, 5’inde kalça,1’inde el 
bileği, 1’inde ise boyun eklemi için gerekli olan egzersiz 
ve tedaviler uygulandı. Tüm bilimsel ve sosyal etkinlikler 
boyunca 312.500 IU FVIII, 153.290 IU FIX, 19.500 IU 
vWF, 84 mg rFVIIa, 10.000 IU APCC kullanıldı.Gelişmiş 
ülkelerde yaşayan Hemofiliklerin çoğunun profilaksi aldı-
ğı ve kolayca ürüne ulaşabildikleri, ancak gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayanların ise tedaviye ulaşmadaki sıkıntı-
ları, kanamaları nedeniyle kendilerine verilen faktör ve 
diğer ilaçların yanı sıra, ek doz faktör istedikleri ve asla 
profilaktik tedavi alamadıkları dikkat çekiciydi. Tedavi 
ünitemizde diğer katılımcılara da farklı sağlık sorunları 
nedeniyle hizmet verilmesi, kongreler için diğer hizmetle-
rin yanı sıra tedavi birimleri oluşturulmasının da gerekli 
olduğunu düşündürmektedir. 

Bildiri: 377 Bildiri Kitabı Metni No: B059

KONJENİTAL FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ: OTUZİKİ YIL-
DIR İZLENEN BİR OLGU 1Sevgi Gözdaşoğlu, 2Önder 
Arslan, 1Ceyda Gürman, 1Talia Ileri, 1Mehmet Ertem. 
1Ankara Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 
2Ankara Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Konjenital Faktör VII eksikliği genel populas-
yonda 1:500,000 oranla çok nadir gözlenen, otozomal 
resesif kalıtımlı bir hastalıktır ve literatürde tanımlanmış 
200’ün üzerinde olgu bulunmaktadır. Heterozigotlar 
semptomsuz seyrederken homozigotlarda kanamalar göz-
lenir. Kanama semptomu çeşitlilik gösterir ve plazma FVII 
pıhtılaşma ve FVII antijenik aktiviteleri ile ilişkisi paralel-
lik göstermez. Hemostaz tarama testlerinde protrombin 
zamanı (PTZ) uzamıştır; aktive parsiyel tromboplastin 
zamanı (aPTZ) ve trombin zamanı (TZ) ise normaldir. 
Ancak FVII eksikliğinin özgün tanısı FVII assay ile konur. 
Heterozigotlarda PTZ genellikle uzamaz ve tanı için FVII 
assay yapılması gerekir. Olgusu Sunusu: Bir yaşında iken 
ekstremitesinde büyük kas içi hematom nedeniyle konje-
nital FVII eksikliği tanısı alan ve şu anda otuzüç yaşında 
hala takipte olan olgunun tanıda kanama zamanı= 3 
dakika, PTZ=50(N=12-15 ) saniye, aPTZ=26,3 (N=20-30) 
saniye idi. Hastanın FVII aktivitesi ileri derecede düşük 
(%6; N=%70-130); baba, anne ve erkek kardeşinin değer-
leri ise sırayla; %39, %62 ve %50 idi ve onlar hiç kanama 
semptomu olmayan heterozigot olgulardı. Hastanın ilerle-

yen yaşlarında sık morarma ve çürük, hematom ve meno-
raji semptomları oldu. Onyedi yaşında iken sol tibia 1/3 
üst ve ön kısmında kistik radyolüsen bir kemik lezyonu 
belirdi. Aspirasyon biyopsisinde aktif kemik iliği içeriği 
olan ve malin hücre gözlenmeyen lezyonun boyutu takip-
te değişiklik göstermedi. Hastanın tedavisinde istirahat, 
taze donmuş plazma ve aktif rekombinan FVII kullanıldı. 
Yorum: Nadir bir konjenital faktör eksikliği olan FVII 
eksikliğinin tanınması, takibi ve uygun tedavisi hastada 
bırakabileceği sekelleri önlemek açısından önemlidir. 

Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif 
Hastalıklar

Bildiri: 378 Bildiri Kitabı Metni No: B060

MİDE ADENOKARSİNOMU İLE EŞZAMANLI ORTAYA 
ÇIKAN BİR KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU 
1Murat Albayrak, 1Özlem Şahin Balçık, 1Süleyman Lütfi 
Dinçer, 1Meltem Yüksel, 1Canan Çiçek, 1Ahmet Oymak, 
1Zafer Çelik. 1Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

Kronik lenfositer lösemi (KLL) olgun görünümlü 
monoklonal lenfositlerin birikimi ile oluşan bir has-
talıktır. Olguların % 95’ inden fazlası B lenfositlerden 
köken almaktadır. KLL en sık görülen lösemi tipidir ve 
sekonder malignite riski artmıştır. Yapılan çalışmalarda 
KLL’ nin evresi ve prognostik faktörler ile sekonder neop-
lazm insidansı arasında bir ilişki saptanmamıştır. KLL’ 
de sekonder malignite genelde nükleozid analogları ile 
tedavi sonrası görülür ve daha agresif bir seyir izler. Olgu 
Sunumu: 65 yaşında bayan hasta kliniğimize 3 gram/dL 
hemoglobin değeri ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde oto-
immün hemolitik anemi saptandı. Direkt Coombs testi 
pozitif idi. Lenfositozu olan hastanın akım sitometrik 
incelemesi KLL ile uyumlu bulundu. Kemik iliği biopsi-
si nodüler tarzda küçük lenfosit infiltrasyonu gösteren 
hipersellüler kemik iliği, “kronik lenfositer lösemi/küçük 
lenfositer lenfoma” olarak değerlendirildi. Mide şikayetle-
ri olan hastadan alınan endoskopik biopsi sonucu orta 
derecede diferansiye mide adenokarsinomu olarak geldi. 
Mide karsinomuna yönelik cerrahi operasyonun ardından 
CVP (siklofosfamid + vinkristin + prednizolon) tedavisi 
başlandı. Hastanın halen tedavisi devam etmektedir. KLL 
de sekonder malignite riski artmıştır. Bizim olgumuzda 
KLL ile mide karsinomunun eş zamanlı olarak tanısının 
konulması, tanı esnasında hastanın tedavi altında olma-
ması, gelişen mide karsinomunun KLL seyrinde görülen 
sekonder bir malignite olmadığı ve iki ayrı malignitenin eş 
zamanlı olarak ortaya çıktığı izlenimini vermektedir. Bu 
yönüyle olgu sunuma uygun bulunmuştur.

Bildiri: 379 Bildiri Kitabı Metni No: B061

CASTLEMAN HASTALIĞI: ÜÇ OLGU SUNUMU 1Emel 
Gönüllü, 1Abdullah Hacıhanefioğlu, 1Pınar Tarkun. 1Koca-
eli Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bölümü. 

Olgu 1: Yirmi sekiz yaşında kadın hasta kilo kaybı, 
iştahsızlık yakınmasıyla bir sağlık kuruluşuna başvur-
muş. Demir eksikliği anemisi tanısı konmuş ve kadın 
doğum kliniğine yönlendirilmiş. Yapılan batın ultraso-
nografik incelemede mesane sağ anterolateral komşulu-
ğunda over lojuna uzanan tubuler tarzda kistik kompo-
nent içeren lobule konturlu 45x72x80 mm boyutlarında 
lezyon tespit edilmiş. Bu kitle cerrahi olarak çıkarılarak 
patolojik inceleme yapıldı ve plazma hücreli Castleman 
hastalığı tanısı kondu. Hastanın Batın tomografisinde 
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23 cm hepatomegali, paraaortik alan ve sağ inguinal 
bölgede en büyüğü 1,5 cm çaplı lenfadenomegaliler tespit 
edildi. Hastaya 8 kür CHOP (siklofosfamid, adriamisin, 
vinkristin, metilprednizolon) verildikten sonra çekilen 
toraks ve batın tomografileri normal saptandı. Olgu 2: 70 
yaşında erkek hasta hastaneye başvurusundan 3 ay önce 
sağ koltuk altında şişme yakınmasıyla göğüs cerrahisi 
bölümüne başvurmuş. Fizik muayenede bilateral servi-
kal ve aksiler bölgede 4x5 cm boyutlarında konglomere 
lenfadenopatiler tespit edilmiş. Toraks BT de paratrakeal, 
aortapulmoner, prevasküler, karinal bölgede 1-2 cm mul-
tipl lenfadenomegaliler tespit edilmiş. Batın BT de dalak 
20 cm ve perisplenik birkaç adet lenfadenomegali tespit 
edilmiş. Aksiller bölgeden yapılan eksizyonel biyopsi 
ile plazma hücreli castleman tanısı konmuş.Kemik iliği 
biyopsi ile kemik iliğinde tutulum saptandı. Hastaya 1 
kür COP (siklofosfamid, vinkristin, metilprednizolon) 
tedavisi verildi. Tedavi sonrası fizik muayene ile saptanan 
lenfadenomegalilerin hepsi düzeldi fakat dalak boyutla-
rında küçülme olmakla beraber umblikulus seviyesinde 
splenomegali tespit ediliyordu. Fakat hasta kalp yeter-
sizliği ve akut böbrek yetersizliği nedeniyle kaybedildi. 
Olgu 3: 55 yaşında erkek hasta ciltte lezyonlar, immu-
nofiksasyon elektroforezde IgG lambda proteinemisi, 
mixt tip polinöropati, jinekomasti tespit edilerek POEMS 
sendromu tanısı kondu. Sol aksiller bölgede tespit edilen 
lenfadenopatiden yapılan eksizyonel biyopsi ile hyalin 
vasküler tip castleman hastalığı tanısı kondu. Hastaya 
8 kür melfalan metilprednizolon tedavisi verildi. Hastada 
tedavi sonrası protein elektroforezinde monoklonal ban-
dın devam ettiği görüldü.

Lenfomalar/ Araştırmalar/ Transplant Dışı Tedaviler/
Biyolojisi

Bildiri: 380 Bildiri Kitabı Metni No: B062

BLASTİK NATURAL KILLER HÜCRELİ LENFOMA 
1Gürhan Kadıköylü, 2Firuzan Kaçar, 1Irfan Yavaşoğlu, 
1Zahit Bolaman. 1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
Aydın, 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pato-
loji Anabilim Dalı, Aydın. 

Blastik natural killer (NK) hücreli lenfoma (CD4+/56+ 
hematodermik neoplazm) ateş gibi sistemik bulgular, len-
fadenopati, cilt ve kemik iliği tutulumu ile karakterizedir. 
Kemik iliği tutulumu ve, blastik dönüşüm oranı yüksek, 
kemoterapiye yanıt oranları düşük, sağkalım süresi kısa 
olan bir non-Hodgin lenfoma tipidir. 63 yaşında erkek 
hasta 8 aydan beri önce karın cildinde basmakla sol-
mayan önceleri sivilce şeklinde, daha sonraları avuç içi 
büyüklüğüne ulaşan ve göğüs, sırt ve kollarına yayılım 
gösteren döküntüler nedeni ile başvurdu. Fizik muaye-
nesinde göbek ve sırtta 4x10 ve 4x5 cm boyutlarında eri-
temli plaklar, üst ekstremitelerde 0.5x0.5 cm çaplı çeşitli 
papüller, sağ aksiler bölgede 4x3 cm çaplı lenfadenopati 
saptandı. Hematolojik ve biyokimyasal tetkikleri, perife-
rik yayması, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, kemik 
iliğinin akım sitometrik incelemesi normal saptandı. 
Yapılan cilt biyopsisinde histopatolojik olarak dermiste 
orta-büyük blastoid benzeri tümöral infiltrasyon görül-
dü. İmmunhistokimyasal boyamada CD4 ve CD56 pozitif 
iken MPO, tdt, CD3, 5, 20, 30, 34, 79, siklinD1, S100, 
kromogranin, EBER negatifti. Hastaya blastik NK hüc-
reli lenfoma tanısı kondu. Ann Arbor sınıflamasına göre 
evre-IE; IPI skoru 1 idi. Hastaya CHOP tedavisi verildi. 

4.kür tedavi sonrası hastanın cilt lezyonları ve lenfade-
nopatisi tamamen kayboldu. Her ne kadar blastik NK 
hücreli lenfoma kemik iliği tutulumu nedeniyle agresif 
bir seyir izlese de bizim hastada cilt ve lenfatik tutulum 
nedeniyle ılımlı gidiş göstermiş ve kemoterapiye yanıt elde 
edilmiştir. 

Cilt lezyonları

Histopatolojik olarak Blastik NK hücreli lenfoma

Bildiri: 381 Bildiri Kitabı Metni No: B063

PRİMER EKSTRANODAL NON-HODGKİN LENFOMA-
LAR 1Irfan Yavaşoğlu, 1Gürhan Kadıköylü, 1Mustafa 
Ünübol, 1Zahit Bolaman. 1Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı, Aydın. 

Non-Hodgkin lenfomalarda (NHL) ekstranodal tutu-
lum %24-48 oranında gözlenmektedir. Hastaların 2/3’ü 
evre-I’de olup en sık gastrointestinal sistem, deri, kemik 
iliği ve Waldayer halkası tutulumu söz konusudur. Evre-I 
primer ekstranodal NHL 31 hasta (20 erkek, yaş ortala-
ması 62±15 yıl, yaş aralığı 17-78 yıl) retrospektif olarak 
değerlendirildi. 24 hastada (%77) diffüz büyük-B hücreli 
lenfoma (DBBHL), 4 hastada MALToma, birer hasta da 
marginal zon, blastik NK ve T hücreliydi. En sık tutulan 
ekstranodal bölge tonsil (%32) iken diğer tutulum yerleri 
%29 mide ve %13 deriydi. IPI’ne göre hastaların %84’ü 
düşük, %13’ü orta ve %3’ü yüksek riskli idi. Hastaların 
%52’sine yalnız kemoterapi, %20’sine radyokemoterapi, 
%13’üne yalnız radyoterapi, %3’üne cerrahi uygulanırken 
diğerlerine tedavi verilmedi/verilemedi. En sık verilen 
kemoterapi protokolü rituximab-CHOP (%42) ve CHOP/
CNOP (%26) idi. Ortanca 31 ay (aralık 2-91 ay) takip 
sonunda hastaların %77’si remisyona girdi, %7’şerinde 
relaps ve tromboembolik olay gözlendi. Bu izlem süre-
si sonunda hastaların %77’si yaşamını sürdürüyordu. 
Kaplan-Meier analizi yapıldığında ortanca sağkalıma 
süresine ulaşılamaz iken ortalama sağkalım süresi 70±7 
ay idi. Sonuç olarak primer ekstranodal lenfomalı has-
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talarımızda en sık tutulum tonsil ve mide olup DBBHL 
histopatolojisi egemendi. 

Bildiri: 382 Bildiri Kitabı Metni No: B064

KOCAELİ BÖLGESİNDE İZLEDİĞİMİZ ANAPLAS-
TİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMALI OLGULAR 1Emel 
Gönüllü, 1Abdullah Hacıhanefioğlu, 1Pınar Tarkun, 
2Gökhan Erbağ. 1Kocaeli Üniversitesi Erişkin Hematoloji 
Bölümü, 2Kocaeli Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabilimdalı. 

Anaplastik büyük hücreli lenfoma tüm lenfomaların 
%2-8’ ini oluşturur. Anaplastik büyük hücreli lenfomanın 
klinik gidişi agresiftir, hastalar başvurduğunda sıklıkla 
sistemik semptomları vardır, hastalıkları ileri evrededir 
ve ekstranodal lokalizasyonu vardır. Kocaeli Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hematoloji polikliniğinde izlenen 151 
lenfomalı hastaya poliklinik kayıtlarından ulaşıldı. Bu 
olguların 4’ü (%2) si anaplastik büyük hücreli lenfoma 
idi. Hasta No 1: 78 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı 
yakınmasıyla bir sağlık kuruluşuna başvurmuş, yapılan 
toraks bilgisayarlı tomografi tetkiğinde sağ 3. kostada 
destrüksiyona neden olan kütle tespit edilip eksizyonel 
biyopsi yapılmış ve anaplastik büyük hücreli lenfoma 
tanısı konmuş. Hastaya 1 kür ( 1 gr siklofosfamid, 2 mg 
vinkristin, 64 mg metil prednizolon) kemoterapi uygulan-
dıktan sonra hasta kaybedilmiş. Hasta No 2: 85 yaşında 
kadın hasta ciltte döküntü yakınmasıyla dermatoloji 
polikliniğine başvurmuş. Fizik muayenede boyunda pato-
lojik lenfadenopati tespit edilmiş ve eksizyonel biyopsi 
yapılmış. Anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı konan 
hasta 8 kür (1 gr siklofosfamid, 2 mg vinkristin, 64 
mg metilprednizolon) kemoterapi tedavisini tamamlamış 
fakat tanıdan yaklaşık 12 ay sonra hasta kaybedilmiş. 
Hasta No 3: 43 yaşında erkek hasta yutkunmada zorluk 
yakınmasıyla kulak burun boğaz polikliniğine başvur-
muş. Nazofarenks ve tonsilde büyüme saptanmış ve bu 
bölgelerden biyopsi alınmış. Anaplastik büyük hücreli 
lenfoma tanısı konan hastaya 8 kür (1 gr siklofosfamid, 
80 mg adriamisin, 2 mg vinkristin, 64 mg metil pred-
nizolon) kemoterapi uygulanmış. Tedavi sonrası fizik 
muayene ve bilgisayarlı tomografiyle lenfadenopatilerinin 
düzeldiği tespit edilmiş fakat hasta tedavi bitiminden 1 
ay sonra boyun bölgesindeki şişliklerinin tekrarladığı 
yakınmasıyla polikliniğe tekrar başvurdu. Hasta No 4: 54 
yaşında erkek hastaya 1,5 yıl önce sol ön kolda oluşan 
kitlenin eksizyonel biyopsi sonucuyla kutanöz anaplas-
tik büyük hücreli lenfoma tanısı konmuş ve bu bölgeye 
yönelik radyoterapi uygulanmış. Hasta son zamanlarda 
olan burundan gelen koyu kıvamlı, mukuslu, kanlı akıntı 
gelmesi yakınmasıyla kulak burun boğaz polikliniğine 
başvurmuş. Paranazal bilgisayarlı tomografide kitle sap-
tanmış ve bu kitleden biyopsi yapılmış anaplastik büyük 
hücreli lenfoma ile uyumlu saptanmış. Hastaya 8 kür 
(siklofosfamid, adriamisin, vinkristin, metil prednizolon) 
uygulanmasına karar verilmiş. Hematoloji polikliniğinde 
izlediğimiz hastaların 2’si (%50) 60 yaşından küçük, 2’si 
(%50) 60 yaşından büyüktü. Yaşlı hastalarımızın her ikisi 
de (%100) 1 yıl içinde kaybedildi. Genç hastalarımızdan 
biri tedaviye yanıt vermekle beraber 1 ay sonra lenfade-
nopatilerinin tekrar belirdiği yakınmasıyla polikliniğimize 
başvurdu. Diğer genç hastamız ise kutanöz anaplastik 
büyük hücreli lenfoma tanısıyla daha önce tutulan bölge-
ye radyoterapiye iyi yanıt vermişti ama 1,5 yıl sonra para-
nazal BT’de yeni bir kitleyle polikliniğimize başvurdu.

Bildiri: 383 Bildiri Kitabı Metni No: B065

KOCAELİ BÖLGESİNDE İZLEDİĞİMİZ MALT LENFO-
MALAR 1Emel Gönüllü, 1Abdullah Hacıhanefioğlu, 1Pınar 
Tarkun, 2Ahmet Sert. 1Kocaeli Üniversitesi Erişkin Hema-
toloji Bölümü, 2Kocaeli Üniversitesi Iç Hastalıkları Anabi-
limdalı. 

MALT lenfomanın primer tutulumu incebağırsak, 
akciğer, tükrük bezleri, tiroid, cilt ve diğer yumuşak 
dokular olabilmekle beraber en sık tutulum yeri midedir. 
Kocaeli Bölgesindeki polikliniğimizde takip edilen 151 
lenfomalı hastanın 10 ‘u (%7) MALT lenfoma tanısı ile 
izlenmiştir. 10 hastanın 3 ü (%30) mide, 4 ü (%40) tonsil, 
1 i (%10) damak, 1 i(%10) parotis, 1 hastada ise (%10) 
hem göz kapağı hem de memedeki kitleden MALT lenfoma 
tanısı konmuştur.

Tablo.

Hasta No Yaş Cinsiyet Yer Tedavi

1 67 K Göz kapağı,
meme

1 kür COP sonrası 
tedavi reddi

2 54 K Mide, total 
gastrektomi materyali

1 kür COP sonra tedavi 
toleranssızlığı

3 48 E Mide Total gastrektomi

4 58 K Parotis CHOP

5 74 K Palatinum COP-R

6 70 K Tonsil CHOP-R

7 47 E Mide CHOP-R

8 33 E Tonsil CHOP

9 45 E Tonsil CHOP-R

10 64 E Tonsil CHOP

Bildiri: 384 Bildiri Kitabı Metni No: B066

ATEŞ, HEPATOSPLENOMEGALİ VE TROMBOSİTO-
PENİNİN NADİR BİR NEDENİ: HEPATOSPLENİK T 
HÜCRELİ LENFOMA 1Murat Albayrak, 1Özlem Şahin 
Balçık, 2Saadet Alan, 1Süleyman Lütfi Dinçer, 1Meltem 
Kurt Yüksel, 1Canan Çiçek, 3Aynur Albayrak. 1 Ankara 
Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hematoloji Kliniği., 2 Ankara Dr. Abdurahman 
Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji 
Kliniği, 3Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Patoloji Kliniği. 

Hepatosplenik T hücreli lenfomalar, tüm periferik T 
hücreli lenfomaların % 5’ inden daha azını oluşturur. Non 
Hodgkin lenfomalar içinde 1994 yılından beri REAL (Revi-
ze Edilmiş Avrupa ve Amerika Lenfoma) sınıflamasında 
yer almaktadır. Sitotoksik T lenfositlerden köken alan bir 
lenfomadır. Erkeklerde daha sıktır. En sık 2 ve 3. dekat-
ta görülür. Karaciğer ve dalağın sinüzoidal veya sinüzal 
infiltrasyonu ile ortaya çıkan primer ekstranodal bir 
lenfomadır. Kemik iliği hemen daima tutulur. Lenf nodu 
tutulumu çok nadirdir. Hepatosplenik T hücreli lenfoma, 
agresif lenfomaların bir alt grubunu oluşturur. Hastalar 
genelde B semptomları, masif bir hepatosplenomegali, 
orta derecede anemi, lökositoz ve belirgin trombositopeni 
ile başvururlar. Prognoz kötüdür. Kemoterapiye başlan-
gıçta cevap verebilir. Ancak olguların çoğunda nüks kaçı-
nılmazdır. Ortalama yaşam süresi 2 yıldan daha azdır. 
Olgu Sunumu: 18 yaşında erkek hasta kliniğimize burun 
kanaması ve halsizlik şikayeti ile başvurdu. Hemogramda 
trombosit değeri 5x10^3/μL idi. Hastaya aralıklı olarak 
trombosit desteği yapıldı. Abdomanal ultrasonografide 
karaciğer kraniokaudal boyutu 25 cm, dalak boyutu 
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26 cm olarak saptandı. Kemik iliğinden yapılan akım 
sitometrik incelemede CD4/CD8 oranının CD8 lehine 
artış gösterdiği saptandı. CD4: % 13, CD8: % 71 olarak 
bulundu. Kemik iliği biopsisinde CD 3 ile boyanma sap-
tandı. Kesin tanı amacıyla splenektomi yapıldı. Patolojik 
olarak” sinüzoidleri dolduran, LCA, CD2, CD3, CD/, 
CD43, CD45 RO ile boyanan lenfoid hücre infiltrasyonu 
tespit edildi. Hastaya CHOP (Siklofosfamid, Adriamisin, 
Vinkristin, Prednisolon) kemoterapisi başlandı. Hastanın 
tedavisi halen devam etmektedir. Bu olgu ateş, hepa-
tosplenomegali ve trombositopeni ile başvuran olgularda 
nadir görülen bir malignite olan hepatosplenik T hücreli 
lenfomanın da etiyolojide düşünülmesi gerektiğini vurgu-
lamak amacı ile sunuma uygun bulunmuştur.

Bildiri: 385 Bildiri Kitabı Metni No: B067

REFRAKTER LENFOBLASTİK LENFOMA SEYRİNDE 
NODÜLER CİLT TUTULUMU: OLGU SUNUMU 1Fatma 
Düşünür, 2Fahri Şahin, 3Banu Ertekin, 2Serkan Ocakçı, 
4Mine Hekimgil, 2Güray Saydam. 1Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 4Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 

Lenfoblastik lenfoma agresif lenfomalar arasındadır 
ve kötü prognoza sahiptir. Lenfoblastik lenfoma seyrin-
de organ ve doku tutulumları sık olmakla beraber cilt 
tutulumu nadir olarak bildirilmektedir. Bu yazıda, len-
foblastik lenfoma tanısıyla kemoterapi alan ve yetersiz 
yanıt alınan bir olguda nodüler tarzda cilt tutulumu bil-
dirilmektedir. 26 yaşında erkek olgu, Nisan 2006’da nefes 
darlığı nedeniyle dış merkezde tetkik edilmiş ve tomogra-
filerinde mediastende ve supraklaviküler bölgede yaygın 
lenfadenopatilerin varlığı saptanmış. Biyopsi yapılmış 
ancak tam tanı konamamış. Preparatların hastanemizde 
konsultasyonu sonucu lenfoblastik lenfoma tanısı kondu. 
Hasta yatırılarak HyperCVAD protokolü ile tedavi edildi 
ve Aralık 2006’da remisyon elde olunarak ayaktan izlen-
mek üzere taburcu edildi. Mayıs 2007’de hastada relaps 
bulguları gelişmesi üzerine tekrar hastaneye yatırıldı ve 
89C41 protokolü uygulanarak otolog kök hücre nakli 
desteğinde yüksek doz kemoterapi için çevresel kandan 
kök hücreleri toplandı. Eylül 2007’de hastaya BuCy 
protokolü ile otolog kök hücre nakli yapıldı. Engrafman 
problemleri yaşayan olguda Aralık 2007’de yaygın, vücu-
dun tüm bölgelerini tutan, deriden kabarık, yaklaşık 1 
cm ebadında, ağrısız ve yumuşak cilt altı nodülleri gelişti. 
Eş zamanlı olarak yaygın iri submandibular lenfadenopa-
tiler gelişti. Nodüler cilt lezyonlarından alınan biyopside 
histopatolojik olarak lenfoblastik lenfoma infiltrasyonu 
saptandı. Kemoterapi planlanırken, Ocak 2008’de hasta 
progressif hastalık nedeniyle eksitus oldu. Lenfoblastik 
lenfoma, kullanılan tüm tedavi seçeneklerine rağmen 
genelde kötü prognoza sahiptir. Bu hastalığın herhangi 
bir aşamasında cilt tutulumunun saptanması kötü prog-
nostik gösterge olarak algılanmalıdır.

Bildiri: 386 Bildiri Kitabı Metni No: B068

NON HODGKİN LENFOMA İLE EŞ ZAMANLI BÖBREK 
ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU 1Melia Zengin, 
2Fahri Şahin, 3Nazan Özsan, 3Sait Şen, 3Mine Hekimgil, 
4Çağ Çal, 2Güray Saydam. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hematoloji Bilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üro-
loji Anabilim Dalı. 

Lenfoproliferatif malinitelerin seyrinde ikincil bir kan-
ser oluşumu nadir değildir. Bu hastalıklar genelde kemo-
terapi sonrası gelişebilmekte ve yıllar içinde oluşmak-
tadır. Ancak ikincil malinitenin lenfoma ile eş zamanlı 
ortaya çıkması oldukça nadirdir. Bu yazıda, diffüz büyük 
hücreli B hücreli non Hodgkin lenfoma tanısıyla kemo-
terapi alırken sağ böbrekte adenokarsinom saptanan bir 
olgu sunulmaktadır. 43 yaşında erkek olgu, 2000 yılında 
otoimmun hemolitik anemi nedeniyle yapılan tetkiklerin-
de batın içinde lenfadenopatiler saptanmış, splenektomi 
ve eksizyonel biopsi neticesinde Castleman hastalığı tanı-
sı konmuş. Sorunsuz olarak rezidü lenf bezleri ile izlenen 
hastanın Haziran 2007’de sol uylukta 10 cm’lik kitle sap-
tanmış ve buradan alınan biopsi neticesinde diffüz büyük 
hücreli B hücreli non hodgkin lenfoma tanısı konmuştur. 
Sistemik taramalarında batın içinde paraaortik büyümüş 
lenf bezleri dışında bulgu saptanmayan olguya stan-
dart dozlarda RCHOP kemoterapisi başlanmış ve yanıt 
değerlendirme amacıyla 4. kürden sonra çekilen batın 
tomografisinde paraaortik lenf bezlerinin sebat ettiği, 
ancak sağ böbrekte 5x3 cm çaplı yeni bir kitlenin ortaya 
çıktığı saptanmıştır. Hastaya böbrek tümörü ile lenfoma 
progresyonunu ayırt etmek amacıyla laparatomi öneril-
miş ancak hasta kabul etmediği için lenfoma tedavisine 
devam edilmiştir. Hastanın 8. kür kemoterapisinden 
sonra sol uyluktaki kitle tamamen kaybolmuş, kontrol 
amacıyla çekilen tüm vücut PET/BT’de ise sağ böbrekte, 
4.5x5 cm ebatlı börekle aynı düzeyde aktivite tutulumu 
gösteren kitlenin varlığı doğrulanmıştır. Hastaya sağ 
nefrektomiyle beraber, batın içi lenf bezlerinin eksizyo-
nel biyopsisi uygulanmış ve böbrekteki kitlenin berrak 
hücreli derece II adenokarsinom olduğu, lenf bezlerinin 
ise reaktif özellik gösterdiği rapor edilmiştir. Hastanın 
onkolojik konsultasyonu yapılmış ve sadece izlem öne-
rilmiştir. Hasta halen remisyonda olarak, sağ ve sağlıklı 
izlem altındadır. Tanılı olarak kemoterapi almakta olan 
hastalarda, tedavi esnasında yeni bir organda kitlesel bir 
gelişim olduğunda, her zaman primer hastalığın progres-
yonu olarak kabul edilmemeli ve ilgili organın kendine ait 
bir malinite olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Bildiri: 387 Bildiri Kitabı Metni No: B069

KUTANÖZ T HÜCRELİ LENFOMA TANILI HASTADA 
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON HODGKİN LENFO-
MA GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU 1Muzaffer Ilhan, 2Fahri 
Şahin, 3İşıl Kılınç Karaarslan, 3Ilgen Ertam, 4Nazan 
Özsan, 2Güray Saydam. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hematoloji Bilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim Dalı, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı. 

Kutanöz lenfoma sınıfında olan Mikozis fungoides 
(MF) klonal T hücre hastalığıdır. T hücreli lenfomalar 
seyrinde solid organ maligniteleri görülebilir. B hücreli 
lenfoma gelişimi ise beklenen bir durum değildir. Bir 
olguda kutanöz B hücreli Non-Hodgkin Lenfoma gelişimi 
bildirilmiş ancak diffüz büyük B hücreli Non Hodgkin 
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Lenfoma (DBBHL) gelişimi görülmemiştir. Buy yazıda, 
MF tanısı konmuş ve tedavi altında iken DBBHL gelişmiş 
bir olguyu sunuyoruz. 75 yaşında erkek hastaya 6 yıl 
önce deri lezyonları olması üzerine alınan biyopsi sonucu 
mikozis fungoides tanısı konmuş. Hastanın o dönemde 
var olan aksiller lenf nodu eksizyonel biyopisisi sonucu 
nonspesifik reaktif hiperplazi olarak gelmiş ve Evre Ia 
olarak değerlendirilen hastaya PUVA tedavisi başlanmış. 
Hastanın iki yıllık izlemi sonrasında tüm vücutta hiper-
pigmente deri lezyonları olması üzerine alınan biyopside 
MF hücrelerinin görülmesi üzerine tekrar değerlendirildi. 
Hastada patolojik LAP gözlenmedi, periferik yayma ve 
kemik iliği aspirasyon biyopsisi normal olarak değerlendi-
rilen hastaya PUVA ile beraber haftada üç gün 3mü/gün 
dozunda IFN alfa tedavisi başlandı. 2 ay sonunda kısmi 
yanıt elde olunan hastanın 2 yıllık tedavi sürecinde lez-
yonları kaybolup, PUVA ihtiyacı kalmadı. IFN tedavisi de 
sonlandırılan hasta takiplere çağrıldı. Alt gastrointestinal 
sistem kanaması nedeniyle hastaneye başvuran hasta-
nın kolonoskopisinde çıkan kolon orta bölümünde kitle, 
polipler ve divertiküller saptandı. Batın tomografisinde 
kolondaki kitle yanı sıra batın içi lenfadenopatilerin 
varlığı saptanan hastanın kolondan alınan endoskopik 
biyopsi materyalinde lamina propriada diffüz büyük len-
foid hücre infiltrasyonu saptandı. İmmunohistokimyasal 
incelemede neoplastik hücrelerin CD20 ve MUM-1 pozitif; 
CD3, CD10, Bcl-6 negatif olduğu izlendi. DBBHL tanısı 
konan hasta Evre IVA olarak değerlendirildi ve standart 
dozlarda RCHOP tedavisi başlandı. 2. kür sonrasında 
KOAH alevlenmesi olan hasta solunum yetmezliği tablosu 
ile exitus oldu. MF seyrinde gelişen lenfadenopatilerin 
dermotropik lenfadenopati olabileceği gibi nadiren de olsa 
diğer lenfoproliferatif hastalıklara bağlı olabileceği de göz 
ardı edilmemeli ve gerekli durumlarda eksizyonel biyopsi 
ile kontrol edilmelidir.

Bildiri: 388 Bildiri Kitabı Metni No: B070

SKALP TUTULUMU İLE BAŞVURAN PRİMER DİF-
FÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 1Özlem 
Şahin Balçık, 1Murat Albayrak, 1Süleyman Lütfü Dinçer, 
1Meltem Kurt Yüksel, 1İşın Pak, 1Canan Çiçek, 1Ahmet 
Oymak, 1Zafer Çelik. 1Ankara Dr. Abdurahman Yurtarslan 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) erişkinlerde 
agresif gidişli Hodgkin dışı lenfomaların en sık görülen 
alt tipidir. Klinik, morfolojik ve genetik olarak heterojen 
bir grup olup, olgun B lenfositlerin malign proliferas-
yonu ile karakterizedir. Yaklaşık %40 olguda gastro-
intestinal sistem, cilt, kemikler, santral sinir sistemi, 
tiroid ve testisler gibi ekstranodal bölgelerde tutulum 
saptanır. Ekstranodal lokalizasyon deride hızlı büyüyen 
kitle lezyonları şeklindedir. OLGU SUNUMU: 62 yaşında 
kadın, skalpte son 3 ayda hızla büyüyen kitle nedeni ile 
hastaneye başvurdu. B semptomları tanımlamadı. Fizik 
muayenede skalpte sol oksipitoparietal bölgede üzeri 
hiperemik, ağrısız yaklaşık 10 cm çapında kitle izlendi. 
Periferik lenfadenopati ve hepatosplenomegali saptan-
madı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde verteks solunda 
skalpten kaynaklanan kalvariumu destrükte eden, dışa 
doğru protrüde olan, lobüle konturlu kitle lezyonu izlen-
di. Patolojik olarak CD20(+) DBBHL tanısı aldı. Birinci 
kür kemoterapinin ardından kitlenin tama yakın kaybol-
duğu görüldü. Skalpte kitle ile başvuran olgularda ayırıcı 
tanıda lenfoma da düşünülerek uygun klinik ve patolojik 
değerlendirme yapılmalıdır. DBBHL’da izole skalp tutulu-

mu nadir görülmesi ve farklı klinik davranış göstermesi 
nedeni ile sunuma uygun bulunmuştur. 

Bildiri: 389 Bildiri Kitabı Metni No: B071

DLBCL’DA YÜKSEK DUYARLILIKLI CRP DÜZEYLERİ 
1Fuat Erdem, 1Rahşan Yıldırım, 1Mehmet Gündoğdu, 
2Sait Keleş. 1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 
Anabilim Dalı. 

Giriş: Vücutta infeksiyon, malignite veya travmaya 
karşı sistemik fizyolojik veya metabolik kompleks bir 
cevap vardır. Akut faz cevabı, ateş, lökositoz ve plazma-
daki bazı protein düzeylerinde belirgin artışla karakte-
rizedir. Hastaların klinik değerlendirilmesinde, akut faz 
cevabı alttaki patolojinin varlığını, aktivitesini ve yaygın-
lığını yansıtır. Amaç: NHL’lı hastalarda High sensitif CRP 
(hsCRP) düzeyinin sağlıklı insanlardaki hsCRP düzeyi 
ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Atatürk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü’nde 2006 yılında 
diffüz large B cell Non Hodgkin Lenfoma tanısı konulup, 
tedavi almamış 20 hasta [(10 erkek, 10 bayan; ortalama 
yaş 49.9 ± 19.9] ile19 kişilik sağlıklı kontrol grubunun 
[(10 erkek, 9 bayan; ortalama yaş 50.2 ± 20.3 ] hsCRP 
düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Kliniğimizde diffüz 
large B cell Non Hodgkin Lenfoma tanısı konulup, tedavi 
almamış 20 hastanın bakılan hs CRP seviyesi ortalama 
43.6 ± 45.3 mg/dl (0.30 – 153.32) iken 19 kişilik kontrol 
grubunda bakılan hs CRP seviyesi ortalama 1.4 ± 1.9 
mg/dl (0.15- 8.48) idi. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı idi (p<0.05). Sonuç: Diffüz large B cell Non 
Hodgkin Lenfoma’da hsCRP seviyeleri kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunduğundan 
enfeksiyon bulgusu olmayan hastalarda hsCRP düzeyi 
yüksek olanlar için NHL ön tanılar içinde olmalıdır.

Bildiri: 390 Bildiri Kitabı Metni No: B072

HODGKİN HASTALIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN AMİLOİ-
DOZ OLGUSU 1Fuat Erdem, 1Kenan Çadırcı, 1Rahşan 
Yıldırım, 1Mehmet Gundoğdu, 1İlhami Kiki. 1Atatürk Üni-
versitesi, Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Amiloidoz suda çözünmeyen çeşit-
li lifli yapılı proteinlerin organizmanın bir çok doku 
ve organında,çeşitli klinik bozukluklarda,bu doku ve 
organların hücreleri arasında; onların işlevini etkileyecek 
şekilde birikmesidir. Yaklaşık olarak 6 yıl önce Hodgkin 
lenfoma (Noduler Sklerozan) tanısı alan hastada gelişen 
Amiloidoz olgusu sunuldu. Olgu sunumu: 35 Yaşın-
da erkek hasta, kliniğimize idrar miktarının azalması, 
bacaklarında şişlik ve nefes darlığı şikayetleri ile yatırıldı. 
Yapılan fizik muayenesinde bilateral pretibial bölgede 
+++/+++ gode bırakan ödem mevcut idi.Hastanın spot 
idrarda bakılan mikroprotein/ kreatin değeri 25 gr/ 24s 
ile nefrotik düzeyde proteinürisi mevcut idi.Yapılan fizik 
muayene ve laboratuar tetkikleri ile nefrotik sendrom 
kliniği vardı. Hastanın kliniğinin bir kronik hastalık 
olarak Hodgkin Lenfoma zemininde gelişen Amiloidoza 
bağlanması nedeniyle rektal biopsi yapılmasına karar 
verildi. Yapılan rektal biopsi sonucu sekonder amiloidoz 
olarak rapor edildi. Sonuç: Hodgkin hastalığına bağlı ola-
rak amiloidoz gelişmesi lenfositlerden salgılanan artmış 
sitokinlerin glomerul basal membrandaki geçirgenliği 
bozmasının sorumlu olduğu bir paraneoplastik bulgu 
olduğu ileri sürülmektedir. Refrakter yada uzun süre 
tedavi edilmemiş vak’alarda amiloidozis gelişebileceği 
akılda tutulmalıdır.
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Bildiri: 391 Bildiri Kitabı Metni No: B073

YAYGIN LENFADENOPATİ VE BİSİTOPENİ İLE ORTA-
YA ÇIKAN MİDE ADENOKARSİNOM OLGUSU 1Fergün 
Aydın, 2İşık Kaygusuz, 3Faysal Dane, 2Ant Uzay, 3Devrim 
Çabuk, 2Tülin Fıratlı Tuğlular, 2Mahmut Bayık. 1Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim 
Dalı. 

Lenfoma vakaları genellikle yaygın lenfadenopati 
(LAP) ve konstitüsyonel semptomlar ile ortaya çıkarlar. 
Kemik iliği tutulumuna bağlı kemik iliği yetmezliği gelişen 
vakalarda veya otoimmün mekanizmalarla sitopenilerin 
gelişmesi mümkündür. Bu olgu sunumunda bisitopeni 
ve yaygın LAP ile başvuran ve daha önce gastrointestinal 
sistemi ilgilendiren semptomlar tarif etmeyen, kemik iliği 
biyopsisi ile mide adenokarsinom tanısı alan bir hasta 
bildirilmiştir. Hastamız 48 yaşında bayan. Bilinen panik 
atak dışında hastalığı olmayan hasta yaygın bacak ağrısı, 
halsizlik, boyunda şişlikler ve kilo kaybı şikâyetleri ile 
başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde sol submandibu-
lar, bilateral servikal ve sol supraklavikular LAP’ları ve 
ciltte belirgin solukluğu dışında patolojik bulgu saptan-
madı. Hemogramında WBC: 7100/mcl, Hb: 6,1 gr/dl, 
HCT: %19,5, MCV: 84 fl, PLT: 14000/mcl saptandı. Diğer 
biyokimya tetkiklerinde LDH: 2483 U/L, ALP: 1617, GGT: 
203 olarak artmış saptandı. Protrombin Zamanı ve Aktive 
Parsiyel Tromboplastin Zamanı uzamış olan hastanın 
periferik yaymasında % 35 lenfosit ve % 3 atipik lenfosit 
tespit edildi ve yer yer fragmante eritrositler saptandı. 
Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması(YDP) tablosu ön tanısıyla 
D-DİMER testi yapıldı ve yüksek bulundu. Boyunda yay-
gın LAP’ları, bisitopenisi olan ve periferik kanda atipik 
lenfositler gözlenen hastanın boyun, thoraks ve abdomi-
nopelvik tomografileri çekildi. Batın tomografisinde yay-
gın abdominal paraortik ve mezenterik LAP’ lar izlendi. 
Toraks tomografisinde paratrakeal, aortikopulmoner, 
subkarinal LAP’ lar ve bilateral plevral efüzyon tespit 
edildi. Hastaya lenfoma ön tanısı ile kemik iliği biyopsi ve 
aspirasyonu yapıldı. Yapılan kemik iliği aspirasyonunda 
büyük, sitoplazmaları vakuollü hematolojik olmayan ati-
pik hücreler gözlendi. Hastanın kemik iliği aspirasyonu 
ve akımsitometrik incelemesi lenfoma ile uyumlu bulun-
madı. Kemik iliği biyopsisinde immunhistokimya paneli 
ile adeno karsinom metastazı ve yaygın kemik iliği nek-
rozu tespit edildi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi 
yapıldı. Mide korpusunda 2 adet santim sınırında frajil, 
çevreleri ödemli ülser görüldü. Alınan biyopsi sonucu 
adenokarsinom olarak geldi. Hastanın gelişinde tespit 
edilen bisitopenisi yaygın masif kemik iliği nekrozuna ve 
YDP tablosuna bağlandı. Eritrosit ve trombosit süspan-
siyonu desteği altında haftalık sisplatin tedavisi verildi. 
Tedaviye yanıt vermeyen ve YDP tablosu ağırlaşan hasta 
tanıdan yaklaşık bir ay sonra kaybedildi. Bisitopeni, 
yaygın lenfadenopati tablosu ile başvuran hastalarda ön 
planda lenfoma düşünülmekle birlikte özellikle yaygın 
damar içi pıhtılaşması kliniğinin de eşlik ettiği durumlar-
da hematolojik olmayan tümörlerin kemik iliği tutulumu 
da ön tanılar arasında düşünülmelidir. 

Bildiri: 392 Bildiri Kitabı Metni No: B074

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA VE HFE H63D 
MUTASYONU BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU 1Bahriye 
Payzin, 1Inci Alacacıoğlu, 2Nükhet Kurultay. 1Atatürk 
Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, Izmir, 2Atatürk Eğitim 
Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Izmir. 

Artmış demir deposu malign hastalıkların patogene-
zinde potansiyel bir risk faktörü olarak görülmektedir. 
Aşırı demirin karsinojen gibi davrandığı, bağışıklık sis-
teminde farklılıklara neden olduğu, makrofajların sito-
toksik aktivitesini bozduğu, malign hücrelerin büyümesi 
ve çoğalmasına neden olduğu düşünülmektedir. C282Y 
gen mutasyonu olanlarda myeloproliferatif hastalık, non-
hodgkin lenfoma (NHL), meme ve prostat adenokarsino-
mu gelişmi risk oranının yüksek olduğu, H63D ile meme 
kanseri ve hepatosellüler kanser arasında pozitif birlik-
telik olduğu vurgulanmıştır.Genel populasyon ile karşı-
laştırıldığında bu mutasyonların görülme sıklığı benzer 
bulunmuştur. Burada, Ekim 2007’de evre IVB folliküler 
(grade 2) HDL tanısı ile tetkik edilirken saptanan ferritin 
(1427 ng/ml) ve transferrin saturasyonu (% 59) yük-
sekliği nedeni ile değerlendirilen ve gönderilen HFE gen 
mutasyonu H63D homozigot saptanan 54 yaşında kadın 
olgu, ferritin yüksekliklerinin maligniteye bağlı olduğu 
düşünülerek göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamak 
adına sunuldu. Kemik iliği tutulumu bulunan hastaya 
tanıda ve R-CVP kemotereapi protokolü uygulaması 
sürecinde grade 2-3 anemisi nedeni ile eritrosit süspansi-
yonu desteği yapıldı.Yanısıra desferrioksamin uygulandı. 
Kontrol serum ferritin düzeyi: 501 ng/ml bulundu. Dört 
kür kemoterapisonrası kısmi düzelme elde edilen hasta 
8 küre tamamlanacak tedavisi sonrası değerlendirme 
amaçlı polklinik izlemine çağrıldı. 

Bildiri: 393 Bildiri Kitabı Metni No: B075

DALAĞIN İNTERDİGİTATİNG DENDRİTİK CELL SAR-
KOMU: OLGU SUNUMU 1Sebnem İzmir Guner, 1Özlem 
Şama Kar, 1Derya Yavuz, 1Füsün Erdener, 2Nükhet 
Tüzüner. 1S.b.istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Hematoloji Kliniği, 2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 

Giriş: İnterdigitating Dentritik Cell Sarkoma (IDCS) 
oldukça nadir görülen bir malignite olup, daha çok lenf 
nodlarından kaynaklanır. Literatürde testisden paratiroid 
dokusuna kadar değişik tutulumların bulunduğu bildiril-
miştir.Olgumuzda dalak tutulumu mevcuttur. Olgu: 64 
yaşında kadın hasta 2002 yılında karında şişlik ve zayıf-
lama şikayeti ile hastanemize başvuruyor. Tetkiklerinde 
pansitopeni ve hepatosplenomegali saptanması üzerine 
yapılan karaciğer biyopsisinde intrahepatik kolestaz tes-
bit edilerek İstanbul Üniversitesi İsatanbul Tıp Fakültesi 
gastroenterohepatoloji polikliniğine sevk ediliyor.Bura-
da takibe alınan hasta karın şişliğinin giderek artması 
üzerine Mart 2007 ‘de hastanemize tekrar başvuruyor. 
Pansitopenisinin devam etmesi, yapılan kemik iliği aspi-
rasyon ve biyopsisinde anlamlı hematolojik patolojinin 
saptanmaması üzerine pansitopeni hipersplenizme bağ-
lanarak splenektomi yapıldı. Dalağın patolojik immuno-
histokimyasal çalışmalarında tümör hücrelerinin S-100, 
MPO, CD1a, CD68 pozitifliği göstermesi üzerine hastaya 
IDCS tanısı konmuştur. Operasyon sonrası izleme alınan 
hastada kemik iliği tutulumu saptanması üzerine has-
taya bir kür CPOP kemoterapi programı uygulanmıştır.
Ancak genel durumu bozulan hastaya daha sonraki 
kemoterapi kürleri verilememiş, semptomatik tedavi ile 
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izlenme alınmıştır.Hasta halen hematoloji polikliniğimiz-
de takiptedir. 

Bildiri: 394 Bildiri Kitabı Metni No: B076

SPONTAN REMİSYONLARLA SEYREDEN B HÜCRELİ 
LENFOMA OLGUSU 1Filiz Büyükkeçeci, 2Özge Timur, 
2Püsem Patır, 3Mine Hekimgil, 1Mahmut Töbü. 1Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları, Hematoloji Bilim 
Dalı, Bornova / Izmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bornova / Izmir, 3Ege Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir. 

Otuzyedi yaşında erkek olgu Temmuz 2000’ de son bir 
aydır halsizlik, çabuk yorulma, gece terlemesi ve sol hipo-
kondriumda ağrı yakınması ile başvurdu. Olguya yapılan 
batın BT’ de dalakta heterojen kitle üzerine splenektomi 
uygulanmış ve histopatolojik olarak dalakta Non-Hodgkin 
Lenfoma (CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli) saptan-
mış. Olgunun fizik muayenesinde solukluk ve batında 
operasyon skarı dışında bir özellik saptanmadı. Hemog-
ramda lökosit. 9500/mm3, Hgb: 11 gr/dL, Trombosit: 
565.000/mm3, MCV:66fl saptandı. Talasemi taşıyıcısı 
olan olgu nun kemik iliği aspirasyonu: Selülarite normal, 
myeloid, eritroid ve megakaryosit seri aktivitesi normal. 
%4 oranında orta boyda, dar stoplazmalı, ince kromatinli 
atipik mononükleer hücre infiltrasyonu. Tüm Vücut BT: 
Sağ servikal 10-12 mm. Çaplı lenfadenopatiler saptandı. 
Karaciğer fonksiyon testleri normal ve sedimantasyon 
28/saat idi. Olguya altı kür CHOP tedavisi başlandı. 
Üçüncü ve altıncı kür kemoterapi öncesi lökosit değerleri 
sırasıyla 13.400/mm3 ve 35.000/mm3 saptandı. Periferik 
yaymada %60 oranında genç görünümlü atipik lenfosit-
ler saptandı. Periferik kanda yapılan immun fenotipleme 
CD3,CD5,CD7 ve HLA DR pozitif T hücre özelliklerine 
sahipti. Altı kür sonrası kontrol kemik iliği aspirasyonun-
da selülarite normal, %15 oranında lenfoid hücre infil-
trasyonu, T hücre belirleyicileri pozitif saptandı. Yapılan 
serolojik testler (Hepatit A, B, CMV, EBV ve HIV) ve viral 
hücre kültürleri (RSV, Adenovirüs, İnfluenza A-B, para-
influenza 1-2-3) ile viral enfeksiyon dışlandı. PPD negatif, 
CD4:%28, CD8:%41, CD4/CD8 oranı azalmış saptandı. 
Olgunun lökosit değerleri 77.600 /mm3 2 e kadar yüksel-
di ve tedavisiz normal değerlere gerileyen dalgalanmalar 
gösterdi. Kemoterapi sonrası ortalama sekiz yıllık izlemde 
bu lökosit değerlerinde dalgalanmalar devam etmiştir.

Bildiri: 395 Bildiri Kitabı Metni No: B077

SOLİTER KEMİK TÜMÖRÜ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN 
PRİMER KEMİK PREKÜRSÖR B-HÜCRE LENFOBLAS-
TİK LENFOMASI 1Işık Kaygusuz, 2Aslıhan Güven, 1Ant 
Uzay, 1Mustafa Çetiner, 1Tülin Fıratlı Tuğlular, 1Mahmut 
Bayık. 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalı. 

Prekürsör B Lenfoblastik Lenfoma (B-LBL), nadir 
görülen bir hastalık olup Lenfoblastik Lenfomaların 
%10’undan az bir kısmını oluşturur. Prekürsör T Len-
foblastik Lenfoma’nın sıklıkla lenf nodları ve mediasteni 
tutmasına karşın, B-LBL genellikle ekstranodal bölgeleri, 
sıklıkla cildi tutar ve nadiren mediastinal kitle ile ortaya 
çıkar. B-LBL soliter kemik tümörü şeklinde de ortaya 
çıkabilir. Literatürde bildirilmiş 10’dan az vaka vardır. Bu 
olgu sunumunda sağ humerus distalinde kitle nedeniyle 
başvuran ve biyopsisi Prekürsör B Lenfoblastik Lenfoma 
ile uyumlu bulunan 46 yaşında bayan hasta bildirilmiş-
tir. Eylül 2007’de sağ dirseğinde ağrı ve şişlik şikayeti 
başlayan hasta özel bir merkeze başvurmuş. Sağ dirsek 

MR’ında distal humerusta ve çevreleyen yumuşak doku-
larda sinyal değişiklikleri ve kontrast tutulumu görül-
müş. Ekim 2007’de sağ dirsek medialden yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsisinde fibroadipö doku izlenmiş. 
Bunun üzerine sağ dirsek medialindeki kitleden eksiz-
yonel biyopsi yapılmış ve mezenkimal tümör ile uyumlu 
bulunmuş. Aralık 2007’de başka bir patoloji merkezin-
de preparatlar değerlendirilmiş. Patolojik incelemede; 
Fibroadipöz dokuda diffüz infiltrasyon oluşturan, orta 
büyüklükte, dar sitoplazmalı, ince kromatinli, bir kısmı 
küçük nükleollü hücrelerden meydana gelen neoplastik 
gelişim dikkati çekmiş. Uygulanan immunhistokimya 
panelinde, bu hücrelerin CD34, CD10, CD43, CD79a 
ve TdT’yi yaygın olarak taşıdıkları, CD20, CD3, CD7 ve 
CD56(-) oldukları Ki-67’nin %90(+) olduğu görülmüş. 
Patolojik tanı Prekürsör B Lenfoblastik Lenfoma şeklinde 
bildirilmiş. Bu süreç içerisinde hastanın sağ dirsek ve ön 
koldaki şişlik tüm sağ koluna yayıldı ve şiddetli ağrıları 
başladı. Sağ el 4. ve 5. parmaklarda his kaybı gelişti. 
Bu nedenle hastaya acil olarak sağ humerus ve dirsek 
bölgesine 3000 cGy eksternal radyoterapi uygulandı. 
Tomografilerinde patolojik boyutlu lenf nodu saptanmadı. 
Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde infiltrasyon izlenme-
di. Hastanın kemik iliğinden yapılan sitogenetik incele-
mesinde bir patoloji saptanmadı. Bilgisayarlı Tomografi 
Entegrasyonlu Pozitron Emisyon Tomografisinde (PET-
CT) sağ kol ½ distal kısımda kemik ve yumuşak dokuyu 
içine alan hipermetabolik kitle lezyonu ve buna eşlik 
eden değişik aksiller düzeylerde multipl hipermetabolik 
lenfadenomegaliler izlendi. Hastanın klinik evresi, Evre IE 
olarak değerlendirildi. Radyoterapinin ardından CHOP ( 
Siklofosfamid, Adriamisin, Vinkristin, Prednizolon) kemo-
terapi protokolü başlandı. Üç kür tedavi sonrası humerus 
MR’ında kitlede belirgin regresyon görüldü. Ancak 6 kür 
tedavinin tamamlanmasının ardından PET-CT’de kısmi 
yanıt alındığı saptandı ve Hyper-CVAD kemoterapisi baş-
landı. Hastanın tedavisi halen devam etmektedir. Nadir 
görülmesine karşın B-LBL, kemiğin küçük yuvarlak 
hücreli tümörlerinin ayırıcı tanısında akılda bulundu-
rulmalıdır. 

Bildiri: 396 Bildiri Kitabı Metni No: B078

KEMİK VE KEMİK İLİĞİ TUTULUMU İLE PREZENTE 
OLAN NODÜLER SKLEROZ TİP HODGKİN HASTALIĞI: 
OLGU SUNUMU 1Sami Evirgen, 1Fatih Tufan, 1Abdullah 
Özkök, 1Hasan Tahsin Özpolat, 1Osman Erinç, 1Mesut 
Bulakçı, 1Mustafa Yenerel, 1Meliha Nalçacı. 1Istanbul 
Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Istanbul 
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı. 

Giriş:Hodgkin hastalığı,özellikle servikal ve medias-
tinal bölgenin lenf düğümü tutulumu ile prezente olan 
sistemik bir hastalıktır.Kemik tutulumu ile ortaya çık-
ması nadirdir.Kemik tutulumlu vakaların çoğu evreleme 
esnasında fark edilir.İlerlemiş Hodgkin hastalarında 
kemik tutulumu %10-20, tanı esnasında ise kemik tutu-
lumu %2’den az olarak bildirilmiştir.Nodüler skleroz tip 
en sık kemik tutulumu ile birlikte olan Hodgkin lenfoma 
formudur.Burada kemik tutulumu ile ortaya çıkan bir 
Hodgkin hastalığı olgusu sunuldu. Olgu: 37 yaşında 
erkek hasta bir ayda 15 kg kilo kaybı,kaşıntı ve özellikle 
hareketle artan bel ve bacak ağrısı şikayetleri ile başvur-
du.Fizik muayenede servikal mikrolenfadenopati,aksiller 
ve inguinal 0.5-3 cm poliadenopati,sağ kalçada aktif ve 
pasif hareketlerle ortaya çıkan şiddetli ağrı ve kısıtlılık 
mevcuttu.Sedimantasyon ve CRP yüksekliği saptanan 
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hastanın Hb:11.4 g/dl,Htc:%34.4, MCV:90.2 fl, lökosit: 
16200/mm3,Neu:13800/mm3, PLT:555000/mm3,AST: 57 
U/L, ALT:95 U/L, ALP:481 U/L, GGT: 50 U/L, LDH:594 
U/L bulundu.Toraks bilgisayarlı tomografisinde medias-
tende en büyüğü 35 mm’ye varan lenfadenopatiler (LAP), 
sağ akciğerde subplevral-plevral milimetrik nodüller 
saptandı.Batın bilgisayarlı tomografisinde paraaortik, 
parakaval, ve bilateral parailiak,en büyüğü paraaortik 
bölgede 33 mm’ye varan konglomere LAP izlendi.Bel 
ağrıları nedeni ile çekilen sakroiliak manyetik rezonans 
görüntülemesinde (MR) sağda komşuluğunda gluteus 
maximus kaslarına invazyon gösteren, subkutan yağ 
dokuya doğru protrüde olan heterojen kontrast tutan, 
düzensiz kontürlü, yaklaşık 6x6.5 cm lik kitle lezyon, 
lumbospinal MR’da torakal ve lomber vertebralarda ve 
sağ iliak kemikte yaygın lezyonlar saptandı.Tüm vücut 
kemik sintigrafisinde alt lumbar vertebrada L4/L5 ver-
tebra seviyesine uyan alanda lineer tarzda ve sağ sak-
roiliak eklemde fokal aktivite artışı izlendi.Sağ inguinal 
ekzisyonel lenf düğümü biyopsisi nodüler sklerozan tip 
Hodgkin lenfoma ile uyumlu bulundu.Kemik iliği biyop-
sisi yaygın yoğun fibrotik/sklerotik ve fokal nekrobiyotik 
değişiklikler gösteren kemik iliğinde Hodgkin lenfoma ile 
uyumlu atipik hücreler içeren hiperselüler kemik iliği ola-
rak rapor edildi.ABVD (adriablastin, bleomisin, vinblastin 
ve deticene) protokolü 6 kür uygulandı.Bu tedavi altında 
lezyonlarında kısmi regresyon gelişen hasta Dexa-BEAM 
protokolü ile otolog kemik iliği nakline hazırlanmasına 
karar verildi. Sonuç: Lenfoma seyrinde kemik tutulumu 
en fazla diffüz B hücreli non-Hodgkin lenfomada görülür.
Hodgkin hastalığında kemik tutulumu genellikle ileri evre 
hastalarda hastalık seyrinde görülse de nadiren hastalar 
lenf düğümü ve kemik tutulumu veya izole kemik tutulu-
mu ile başvurabilirler.Ayırıcı tanıda osteomiyelit, primer 
kemik tümörleri, metastatik tümörler ve langerhans 
hücreli histiyositoz yer alır.Konstitüsyonel semptomlar 
ile birlikte soliter veya multifokal kemik tutulumu ile 
başvuran olgularda ayırıcı tanıda Hodgkin hastalığı da 
akılda tutulmalıdır.

Bildiri: 397 Bildiri Kitabı Metni No: B079

NASAL TİP EKSTRANODAL NK/T HÜCRELİ 1Hasan 
Tahsin Özpolat, 1Osman Erinç, 1Sami Evirgen, 1Reyhan 
Küçükkaya Diz, 2Öner Doğan, 2Nesimi Büyükbabani, 
1Meliha Nalçacı. 1İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Ana-
bilim Dalı. 

Giriş: Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma ön planda 
nasal bölge, paranasal sinuslar ve yüzün orta hat yapı-
larını, daha seyrek olarak da deri, yumuşak dokular, 
gastrointestinal sistem ve diğer bölgeleri tutabilen özel 
bir tür ekstranodal lenfomadır. CD56 pozitifliği ve EBV 
genomunu içermesi önemli özellikleridir. Görülme sıklığı 
batı ülkelerinde tüm lenfomaların %1’inin altındadır. 
Ortalama yaş 45-50 arasındadır.Belirgin bir erkek bas-
kınlığı gözlenir. (E/K: 0,7-4). Olgu: Onaltı yaşında erkek 
hastaya 1 ay önce burunda şişlik şikayetiyle nonspesifik 
antibiyoterapi başlanmış. Şikayetlerinin devam etmesi 
üzerine yapılan endoskopik biyopsi sonucu yaygın nekro-
tizan doku olarak bildirilmiş. Daha sonra burun yüzeyin-
de etrafı eritemli ve ödemli, krutlu ülseratif, kötü kokulu 
lezyon gelişmiş. Paranazal sinüs BT’sinde sağ zigomatik 
kemik komşuluğunda yumuşak doku kalınlığında artış 
saptanan hasta ileri tetkik için yatırıldı. Fizik muayene-
sinde burun kökünde sol gözü kapatacak şekilde ödemli, 
nekrotik geniş cilt lezyonu saptandı. Diğer dahili sistem 

muayene bulguları normal bulundu. B semptomu olma-
yan hastanın kan sayımı, sedimantasyon, LDH düzeyi 
normal sınırlar içinde idi. Tekrarlanan biyopsi bulguları 
ekstranodal NK/T hücreli lenfoma nazal tip ile uyumlu 
bulundu. Evreleme amacıyla bilgisayarlı tomografik tet-
kikleri ve kemik iliği biyopsisi yapıldı. Yüksek doz kemo-
terapi ve kemik iliği transplantasyonu planlanan hastaya 
Dexa-Beam protokolü başlandı. Tedavi başladıktan sonra 
yüzdeki ödem geriledi. Halen tedavisine devam ediliyor. 
Sonuç: Nasal tip ekstranodal NK/T hücreli lenfoma nadir 
görülen ve tanısı zor konulan bir hastalıktır. Ayırıcı tanı-
sında en önemli yanılgı noktası lenfoma infiltrasyonunu 
nekrozlu iltihap olarak yorumlamaktır. Ayırıcı tanıda 
Wegener granülomatozu, squamoz hücreli karsinom 
düşünülmelidir. Lenfoma tanısı için yeterli özelliklerin 
bulunmadığı biopsilerde biopsi tekrarından kaçınılma-
malıdır. Prognoz kötü olduğu için yoğun kemoterapi 
şemaları seçilmelidir.

Bildiri: 398 Bildiri Kitabı Metni No: B080

DİFFUZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA OTOİMMUN 
TROMBOSİTOPENİ 1Muharrem Müftüoğlu, 1Reyhan Diz-
küçükkaya, 1Meliha Nalçacı. 1İstanbul Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı. 

Giriş: İmmun trombositopenik purpura altta yatan 
nedene göre primer yada sekonder olarak sınıflandırıla-
bilir. Enfeksiyon, ilaç kullanımı,immun yetmezlik, oto-
immun ve lenfoproliferatif hastalıklar sekonder immun 
trombositopeniye yol açabilir. Trombositopeni, hodgkin-
dışı lenfomalarda tanı öncesi dönemde gösterir. Hodgkin-
dışı lenfomalarda görülen otoimmun trombositopeni ste-
roid, splenektomi ve intravenöz immunglobulinlere (IVIG) 
iyi yanıt verirken tedavi sonrası gelişen immun trom-
bositepenide tedavi yanıt oranları daha düşüktür. Her 
iki grupta da trombositopeninin asıl tedavisi lenfomaya 
yönelik kemoterapidir, steroid ile tam kür elde etmek söz 
konusu değildir. Tanı esnasında sekonder immun trom-
bositopeni saptanan Hodgkin-dışı lenfoma olgusu sunu-
lacaktır. Olgu Sunumu: Elli sekiz yaşında erkek hasta 
her servikal ve aksiller bölgede en büyüğü 3 cm boyutun-
da multipl lenfadenopati ile başvurdu. Ateş, kilo kaybı ve 
gece terlemesi olmayan hastanın fizik muayenesinde 2 cm 
splenomegali, alt ve üst ekstremitelerde peteşi ve purpu-
ralar saptandı. Tetkiklerinde lökosit 5500/mm3, nötrofil 
2900/mm3, hemoglobin 14 g/dl ve trombosit 2.000/mm3 
idi. Periferik yaymada seyrek atipik lenfositler mevcut 
idi, trombosit görülmedi. Kemik iliği biyopsisinde hafif 
derecede megakaryositik hiperplazi ve neoplastik lenfoid 
hücreler görüldü. Servikal bölgede bulunan lenf nodun-
dan eksizyonel biyopsi yapıldı. Lenf nodu biyopsisinde 
CD20 (+), CD15(-), CD3(-), nükleolusları belirgin büyük 
malign B hücre infiltrasyonu görüldü. Toraks bilgisayarlı 
tomografide (BT) mediastende en büyüğü 4 cm boyutun-
da çok sayıda lenfadenopati saptandı. Evre IVa diffuz 
büyük B hücreli lenfoma ve lenfomaya sekonder immun 
trombositopeni tanısı konan hastaya R-CHOP (rituksi-
mab 375 mg/m2 1.gün, siklofosfamid 750mg/m2 1.gün, 
vinkristin 1.4 mg/m2 1.gün, prednizolon 100mg/gün 5 
gün boyunca) başlandı. Birinci kür kemoterapi sonrası 
trombositopeni nedeniyle prednizolana devam edildi. On 
gün sonraki kontrol hemogramda trombosit 43.000/mm3 
idi. Üç hafta sonra yapılan kontrol kan sayımında trom-
bosit sayısının 100.000/mm3 olması üzerine steroid dozu 
azaltılmaya başlandı. Takipleri esnasında hafif derecede 
trombositopenisi devam etti. Trombositopeni nedeniy-
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le kemoterapi ertelendiği için tedavi süresinde uzama 
oldu. Sekiz kür R-CHOP sonrası tam remisyon sağlandı. 
Kontrol kemik iliği biyopsisinde kemik iliği biyopsisinde 
malign hücre infiltrasyonu görülmedi, toraks ve batın BT 
incelemelerde patolojik boyutta lenfadenopati saptanma-
dı. Tedavi sonrası kontrol kan sayımında lökosit 7300/
mm3, nötrofil 5500/mm3, hemoglobin 13.9 g/dl, trombosi 
249.000/mm3 idi. 

Tartışma: Lenfoma seyrinde otoimmun trombositope-
ni, otoimmun hemolitik anemi, Evans sendromu, lupus 
antikoagulanı, pıhtılaşma faktörlerine karşı antikorlar 
gibi otoimmun olaylar gelişebilir. Hodgkin dışı lenfomaya 
bağlı gelişen immun trombositopenide asıl tedavi lenfo-
maya yönelik kemoterapidir, steroid ile tam kür elde etme 
amacı güdülmemelidir.

Bildiri: 399 Bildiri Kitabı Metni No: B081

SENKRON AKCİĞER ADENOKARSİNOMU VE MANTLE 
HÜCRELİ LENFOMA 1Muharrem Müftüoğlu, 1Hasan 
Tahsin Özpolat, 1Timur Selçuk Akpınar, 1Hasan Sami 
Göksoy, 1Reyhan Diz-küçükkaya, 2Pınar Saip, 1Meliha 
Nalçacı. 1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul 
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim 
Dalı. 

Giriş: Akciğer kanseri sık görülen bir kanser türü-
dür. Akciğer adenokarsinomu tüm vakaların yaklaşık 
olarak %40’nı oluşturmaktadır. Başvuru esnasında olgu-
ların yaklaşık olarak yarısında metastaz söz konusudur. 
Metastatik akciğer kanseri olgularında tedavisiz beklenen 
sağ kalım 6-12 aydır. Mantle hücreli lenfoma erkekler-
de daha sık görülmektedir. Orta-ileri yaş grubunda sık 
görülmekte olup 50 yaşın altında görülmesi oldukça 
seyrektir.Tanı esnasında genellikle yaygın hastalık (Evre 
III yada IV) söz konusudur. Hastalık gidişatı agresif 
olmakla beraber ortalama sağ kalım 3-5 yıldır. Senkron 
solid ve hematolojik tümör varlığı seyrek görülebilecek bir 
durumdur ve tedavide zorluklara yol açmaktadır. Burada 
senkron olarak prezente olan mantle hücreli lenfoma ve 
akciğer kanseri olgusu sunulacaktır. Olgu Sunumu: Kırk 
paket-yıl sigara içme öyküsü olan 56 yaşında erkek hasta 
gece terlemesi, kilo kaybı ve boyunda şişlik şikayeti ile 
başvurdu. Fizik muayenesinde her iki servikal ve aksiller 
bölgede en büyüğü 3x2 cm boyutunda multipl lenfade-
nopati saptandı. Servikal bölgeden yapılan eksizyonel 
biyopside mantle hücreli lenfoma tanısı kondu. Kemik 
iliği biyopsisinde mantle hücreli lenfoma infiltrasyonu 
görüldü. Toraks ve batın BT’de sol akciğer üst lobda 8 
cm’lik kitle lezyon (Şekil 1), ve sağ surrenalde yaklaşık 
5 cm boyutunda kitle saptandı. PET-BT’de sol akciğer 
üst lob ve sağ surrenalde yoğun FDG (florodeoksiglukoz) 
tutulumu gösteren lezyonlar izlendi. Akciğer ve surre-
naldeki lezyonlar lenfoma tutulumu olarak kabul edildi. 
CD-20 pozitif olması üzerine R-CHOP (rituksimab 375 
mg/m2 1.gün, siklofosfamid 750mg/m2 1.gün, vinkristin 
1.4 mg/m2 1.gün, prednizolon 100 mg/gün 5 gün boyun-
ca) başlandı. Üç kür R-CHOP sonrası kontrollerinde sağ 
uylukta son 1 aydır olan 4x3 boyutunda kitle saptandı. 
Eksizyonel biyopside adenokarsinom infiltrasyonu görül-
dü. Üç kür R-CHOP sonrası servikal ve aksiller bölgedeki 
tüm lezyonlar tamamen regrese olurken kontrol toraks 
BT’de sol akciğer üst lobda yer alan kitle boyutunda prog-
resyon görüldü (Şekil 2). Akciğerde yer alan lezyon primer 
akciğer adenokarsinomu, surrenal ve cilt lezyonları ise 
adenokanser metastazları olarak kabul edildi. Metastatik 
akciğer kanserinde beklenen sağ kalım daha kısa olduğu 

için R-CHOP kesildi, Cisplatin (75 mg/m2 1. gün, 21 
günde bir) ve gemsitabin (1200 mg/m2 1. ve 8. günler 
21. günde bir) başlandı. Tedavinin 4 küre tamamlanması 
amaçlandı. Tartışma: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
ve Hodgkin dışı lenfomanın senkron prezentasyonu sey-
rek olarak görülmektedir. Tedavi seçimi klinik gidişatı 
daha agresif olan maligniteye yönelik olmalıdır. Her iki 
malginite alt gurubuna etki edebilecek ajan seçimi kulla-
nılabilir bir seçenektir.

Şekil 1. R-CHOP öncesi Toraks BT

Şekil 2. 3 kür R-CHOP sonrası kontrol toraks BT

Bildiri: 400 Bildiri Kitabı Metni No: B082

DİFFUZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMAYA BAĞLI PERİ-
KARDİYAL EFFÜZYON 1Muharrem Müftüoğlu, 1Rumeysa 
Atabey, 1Tuncay Şahutoğlu, 2Yeşim Eralp. 1Istanbul Üni-
versitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü. 

Giriş: Hem hodgkin lenfoma hem de hodgkin dışı len-
foma primer olarak ya da dissemine hastalığa bağlı olarak 
mediasteni tutabilir. Hodgkin dışı lenfomalarda vakaların 
% 16-24’ünde mediasten tutulumu mevcuttur. Mediasti-
nal lenfoma kalp ve/veya perikard invazyonu göstermekle 
beraber lenfomaya bağlı malign perikardiyal effüzyon sık 
görülmeyen bir klinik tablodur. Evreleme için kullanılan 
pozitron emisyon tomografide (PET) görülebilecek hiper-
metabolik perikardiyal effüzyon perikard tutulumuna 
işaret edilebilir. Tedavi ile effüzyon miktarında azalma 
perikard tutulumunun indirekt göstergesi olarak kabul 
edilebillir. Burada evre III diffuz büyük B hücreli lenfoma 
tanısı ile takip edilen hastada PET ile tespit edilen len-
fomaya bağlı perikardiyal effüzyon olgusu sunulacaktır. 
Olgu Sunumu: Altmış sekiz yaşında kadın hasta karın 
ağrısı, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleri ile başvurdu. 
Bilateral servikal, aksiller ve supraklaviküler bölgelerde 
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çok sayıda lenfadenopati saptrandı. PA akciğer grafide 
kardiyotorasik indekste ileri derecede artış görüldü. Eko-
kardiyografide ileri derecede perikardiyal effüzyon saptan-
dı. Toraks BT’de sağ hemitoraksta mediastende 10x9 cm 
boyutlarında kitle görüldü. Üst batın MR incelemede sağ 
mediastenden intraabdominal mezenterik yağlı alana uza-
nım gösteren 9x7 cm boyutlarında solid tümöral lezyon, 
ve mezenterik yağlı planda en büyüğü 4 cm boyutunda 
çok sayıda solid lezyon izlendi. PET-BT’de infra-supra-
diyafragmatik istasyonlarda çok sayıda hipermetabolik 
lenfadenopati ve orta derecede FDG tutulumu gösteren 
ileri derecede perikardiyal effüzyon saptandı. Perikardiyal 
FDG tutulumu olması üzerine perikardiyal effüzyon lenfo-
manın perikardiyal tutulumu olarak yorumlandı. Tedavi 
sonrası PET ve ekokardiyografi ile takibi planlandı. Baş-
vuru öncesi dış bir merkezde torakotomi ile mediastinal 
kitleden alınan insizyonel biyopside CD20(+) diffuz büyük 
B hücreli lenfoma saptandı. CD20 (+) olması üzerine has-
taya R-CHOP (rituksimab 375 mg/m2 1.gün, siklofosfamid 
750mg/m2 1.gün, vinkristin 1.4 mg/m2 1.gün, prednizo-
lon 100mg/gün 5 gün boyunca) başlandı. Tedavi sonrası 
5. günde ishal ve yüksek ateş gelişti. Dışkıda 2 defa toksin 
A+B pozitif bulundu. Siprofloksasisn 500 mg tablet 2x1, 
metronidazol 500 mg 4x1 başlandı. Takiplerinde ishali ve 
ateşinin devam etmesi üzerine tedaviye vankomisin 4x125 
mg (oral yoldan) eklendi. Septik şok gelişen hasta eks oldu. 
Tartışma: Hodgkin dışı lenfomalarda mediasten tutulumu 
sık görülürken lenfomaya bağlı perikard invazyonu seyrek 
görülür. Kesin tanı yöntemi biyopsi ve perikardiyal sıvı 
sitolojisi olmakla beraber PET’te FDG tutulumu olması ve 
tedavi sonrası FDG tutulumunun ve effüzyon miktarının 
azalması dolaylı tutulum göstergeleri olarak kullanılabilir.

Şekil 1. PET’de Kalp etrafında orta decede tutulum

Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi

Bildiri: 401 Bildiri Kitabı Metni No: B083

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE DİFFÜZ GÖZ TUTULU-
MU 1Mehmet Rami Helvacı, 1Hasan Kaya, 1Hüseyin Öksüz, 
1Caner Topaloğlu. 1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Kronik miyeloid lösemi (KML), klonal bir kök hücre 
hastalığıdır ve olgun granülositler (nötrofil, eozinofil ve 
bazofil) ve öncü formlarının kontrolsüz olarak artmış 
çoğalması söz konusudur. Miyeloproliferatif hastalıkların 
bir çeşididir ve sıklıkla Philadelphia kromozom olarak 
adlandırılan karakteristik bir kromozomal translokasyon 
ile karakterizedir. Kemik iliği işgalinin sonunda anormal 
hücreler dolaşıma geçerler ve diğer organları infiltre eder-
ler. Organ tutulumları genellikle akut lösemiler ve blastik 
faz KML’de görülürken, kronik evre KML ve diğer kronik 
lösemilerde nadirdir. Yetmişbir yaşında bayan hasta 1 
haftadır mevcut sol gözde kızarıklık ve görme kaybı, sol 

uylukta kızarıklık, ısı artışı, şişme ve bül oluşumu şika-
yetleriyle Genel Dahiliye Polikliniğimize başvurdu. Özgeç-
mişinde 8 yıllık diyabet ve 4 yıllık hipertansiyon hastası 
olduğu, son 3 yıldır insülin kullandığı, 2006 yılında koro-
ner anjiyosunun yapıldığı ve bir problem tespit edilmediği 
öğrenildi. Obezitesi olan hastanın, kan basıncı 180/100 
mmHg, koltukaltı ateşi 37.2°C, nabzı 96 atım/dakika ve 
solunum sayısı 20/dakikaydı. Sol gözde hiperemisi mev-
cuttu ve ışığa duyarsızdı (Şekil 1). Sol uylukta dize kadar 
yayılan selüliti ve bül formasyonu mevcuttu. İstenilen 
tetkiklerinde beyaz küre 66.000/μL (%72 nötrofil, %24 
monosit), hemoglobin 9g/dL, ortalama eritrosit hacmi 
86 fl ve trombosit 89.000/μL olarak tespit edildi. Açlık 
kan şekeri 173 mg/dL, creatinine 2.0 mg/dL ve eritrosit 
sedimentasyon hızı 72mm/saat olarak bulundu. Periferik 
kan yaymasında parçalı hakimiyeti mevcuttu. İstenilen 
orbital manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde sol glob 
içerisinde asimetrik diffüz sinyal artışı ve glob etrafında 
yumuşak doku komponenti tespit edildi (Şekil 2). Kemik 
iliği aspirasyonunda hipersellüler kemik iliği ve miyeloid 
seride artış görüldü. İstenilen BCR/ABL tetkiki negatifti. 
Hastada lumbar punktur yapıldı, ancak beyin omurilik 
sıvısında lösemik hücre tespit edilmedi. Kemik iliği biyop-
sisi kronik miyeloproliferatif hastalık (KML) ile uyumlu 
geldi. Hydroxyurea tedavisine başlanan hasta, sol uyluk 
selülitinin uygulanan antibiyotik tedavisine cevap verme-
yip ilerlemesi sonucu yatışının 10. gününde kaybedildi. 
Akut lösemiler ve blastik evre KML hastalarında birçok göz 
probleminin gelişebildiği bilinmektedir. Ancak kronik evre 
KML’de de diffüz göz tutulumu görülebilir ve ciddi görme 
kaybının önlenebilmesi için erken tanı ve tedavi şarttır. Bu 
yüzden hematolojik maligniteye sahip her hastada müm-
künse rutin bir göz muayenesi yapılmalıdır.

Şekil 1.

Şekil 2.
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Bildiri: 402 Bildiri Kitabı Metni No: B084

POLİSİTEMİA VERA TEDAVİSİNDE İNTERFERON 
KULLANIMINA BAĞLI PSÖRİAZİS ALEVLENMESİ: 
OLGU SUNUMU 1Püsem Patır, 2Ilgen Ertam, 2İşıl Kılınç 
Karaarslan, 3Fahri Şahin, 3Güray Saydam. 1Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bilim Dalı, 3Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

İnterferonlar, kronik myeloproliferatif hastalıkların 
tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta ve anormal 
hematopoezi baskılayabilmektedir. Ancak interferon kul-
lanımına bağlı çok miktarda yan etki bildirilmektedir. 
Özellikle otoimmun hastalık aktivasyonu sık olarak rapor 
edilmektedir. Bu yazıda, Polisitemia Vera tanısıyla tara-
fımızdan takip edilen ve interferon alfa 2 b kullanırken 
psöriazis alevlenmesi saptanan bir olgu sunulmaktadır. 
63 yaşında erkek olgu, Temmuz 1996’da kan değerlerin-
de yükseklik nedeniyle kliniğimize başvurmuş ve yapılan 
tetkiklerinde, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi neti-
cesinde Polisitemia Vera tanısı konmuş ve hidroksiüre 
ve aralıklı flebotomilerle takibe alınmış. Aralık 2007’de 
hastanın kan değerlerinin düzenli flebotomi ve yüksek 
doz hidroksiüreye rağmen kontrol altına alınamadığı sap-
tanmış ve haftada 3 gün subkutan interferon alfa-2b’den 
3 MU/gün başlanmış. Hasta düzenli olarak ilaçlarını kul-
lanırken Mart 2008’de hastanın vücudunda ve tüm eks-
tremitelerinde eritemli zeminde deskuamasyon gösteren 
kabuklu, döküntülü lezyonlar ortaya çıkmış ve bunlar 
psöriatik lezyonlar olarak değerlendirilmiş. Bunun üze-
rine interferon tedavisi kesilmiş ve hastaya lokal tedavi 
başlanmıştır. Haziran 2008’de yapılan kontrollerinde 
psöriatik lezyonların tamamının kaybolduğu saptanmış-
tır. Hastanın özgeçmişinde sadece hipertansiyon kayıtlı 
olmasına rağmen, 1996 öncesinde nadiren psöriatik 
atakları olduğu ve daha önce bize bunu tedavisini aksa-
tır endişesiyle söylemediği öğrenilmiştir. Hastanın kan 
değerleri yoğun flebotomi ile kontrol altına alınmıştır. 
İnterferon ile tedavisi planlanan hastalarda, otoimmun 
hadiseler açısından dikkatli bir sorgulama yapılmasının 
önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Bildiri: 403 Bildiri Kitabı Metni No: B085

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EŞLİK ETTİĞİ 
İMATİNİBE DİRENÇLİ BİR KML OLGUSUNDA DASA-
TİNİB KULLANIMI 1Meltem Aylı, 2Ali Kemal Oğuz. 1Ufuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Ufuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Kronik miyelositer lösemi (KML), primitif pluripotent 
kök hücrenin miyeloid progenitör hücrelerde artmış pro-
liferasyon ve azalmış apoptozu ile karakterize klonal bir 
hastalığıdır. Philadelphia kromozomu olarak adlandırılan, 
9. ve 22. kromozomların uzun kolları arasındaki resipro-
kal translokasyon ile oluşur. KML tedavisinde başlangıç-
ta hastalığın biyolojik seyrini değiştirmeyen hücre azal-
tıcı sitotoksik tedaviler kullanılmıştır. Sonraki dönemde 
allojeneik kök hücre nakli %50’ye varan kür oranı ile 
önemli bir tedavi seçeneği olmuştur. 1998 de spesifik 
BCR/ABL tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilat klinik 
uygulamaya girdikten sonra yeni tanılı KML hastala-
rında, majör sitogenetik yanıt oranı ilk yıl % 83 olarak 
saptanmış ve imatinib mesilat, KML tedavisinde standart 
hale gelmiştir. 60 aylık izlemde imatinib ile %92 majör 
sitogenetik ve %87 tam sitogenetik yanıta ulaşılmıştır. 
Ancak bu yüksek yanıt oranlarına karşın hastaların bir 
kısmında yanıt kaybı oluşmuş ve akselere /blastik faza 
geçiş gözlenmiştir. İmatinib direncinin saptanması yeni 

BCR-ABL inhibitörleri arayışına yol açmış ve İmatinibe 
oranla yaklaşık 300 kat daha potent bir molekül olarak 
Dasatinib geliştirilmiştir. Dasatinib aynı zamanda SRC 
kinase inhibitörü olup imatinib dirençli trozin kinaz loop 
mutantlarının aktivasyonunun güçlü bir inhibitörüdür ve 
bu mutasyonları eksprese eden mast hücreleri ile lösemik 
hücre dizilerinin apoptozisini indükler. İmatinib direnci 
ve dirençli hastalık değişkenleri olan lösemi hücresi hat-
larında dasatinib etkilidir.Çalışmalar dasatinibin aşırı 
BCR-ABL ekspresyonundan, BCR-ABL kinaz egemen 
mutasyonlarından, SRC ailesi kinazlarını (LYN, HCK) 
tutan alternatif sinyal yollarınınn aktivasyonundan, ve 
çoklu ilaç direnç (MDR) geninin aşırı ekspresyonundan 
kaynaklanan imatinib direncini yenebileceğini göster-
mektedir. Oral uygulamayı takiben hastalar dasatinibi 
hızla absorbe ederler, pik konsantrasyonlar 0.5-3 saatte 
görülür. Dasatinibin genel ortalama terminal yarı ömrü 
hastalarda yaklaşık 5-6 saattir. Dasatinib plazma prote-
inlerine yaklaşık %96 oranında bağlanmaktadır, insan-
larda metabolitlerin yaratılmasında görev alan multipl 
enzimler ile yaygın olarak metabolize edilir ve çoğunlukla 
karaciğerden metabolize olduğu için CYP3A4 dasatinibin 
metabolizmasından sorumlu bir majör enzimdir. Elimi-
nasyon başlıca feçeste, çoğunlukla metabolitler halinde 
gerçekleşir. Dasatinib ile böbrek fonksiyonları azalmış 
olan hastalarda hiç bir klinik çalışma yapılmamıştır 
(serum kreatinin konsantrasyonu normal aralığın üst 
sınırının>1.5 katı olan hastalar çalışmalara alınmamış-
tır). Dasatinibin ve metabolitlerinin renal klerensi < %4 
olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda total vücut 
klirensinde bir azalma beklenmez. Biz de burada renal 
fonksiyonları bozuk olan, imatinibe dirençli bir KML olgu-
sunda dasatinib kullanımını ve sonuçlarını irdeledik.

Bildiri: 404 Bildiri Kitabı Metni No: B086

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSUNDA MORTALİ-
TENİN ÖNEMLİ BİR NEDENİ: TEDAVİYE UYUMSUZ-
LUK 1Tuğba Arıkoğlu, 1Neşe Yaralı, 1Meral Oruç, 1Ikbal 
Bozkaya, 1Abdullah Kurt, 1Rukiye Saç, 1Abdurrahman 
Kara, 1Ali Bay, 1Serdar Özkasap, 1Bahattin Tunç. 1Dr. 
Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Kronik myeloid lösemi (KML) myeloid seri hücrele-
rinin diferansiasyon yeteneklerini kaybetmeden çoğal-
maları ile oluşan myeloproliferatif bir hastalıktır. KML 
çocukluk çağı lösemilerinin %2-3’ünü oluşturur. Bu has-
talarda artmış beyaz küre sayısına bağlı olarak oluşan 
trombüsler, serebral ve pulmoner kan akımını etkileyerek 
baş ağrısı, görme bulanıklığı, papil ödem, stupor gibi 
nörolojik bulgulara ve takipne, dispne, akciğer hipoksisi 
gibi solunum yetmezliğine neden olabilir. Kronik myeloid 
lösemi [t(9;22)] tanısı ile izlenen ve uygun donörü olma-
dığı için kemik iliği nakli yapılamayan on sekiz yaşında 
erkek hasta 3 yıldır imatinib mesilat tedavisi almakta, 
minör sitogenetik yanıt ile takip edilmekteydi. İmatinib 
tedavisini düzenli kullandığını bildiren hastanın zaman 
zaman beyaz küre yüksekliği tespit edilmekte ve tedaviye 
ARA-C de eklenmekteydi. İmatinib direncine yönelik bakı-
labilen mutasyonları negatif olan hasta bir haftadan beri 
devam eden kusma, şiddetli başağrısı ve halsizlik şikâyeti 
ile kliniğimize başvurdu. Hastanın alması gereken ilacını 
bir süredir almadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde genel 
durumu kötü, halsiz, aşırı kusması mevcuttu. Bilinç 
letarjik, her iki pupillde ışık refleksleri zayıf pozitif, kalp 
tepe atımı 60/dk, tansiyon arteriyeli 140/100 mmHg idi. 
Tam kan sayımında beyaz küre 578.000/mm3, hemog-
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lobin 14.6 gr/dl, hematokrit %47 ve trombosit sayısı 
112.000/mm3 idi. Periferik yaymada myeloid seri öncül-
leri görüldü, blast görülmedi. Hiperürisemi (ürik asit:11,5 
mg/dl) dışında diğer biyokimyasal parametreleri normal 
sınırlar içindeydi. Kraniyal bilgisayarlı tomografide sağ 
temporal bölgede 6x4.5 cm boyutlara ulaşan intrapa-
renkimal hemoraji alanı ve çevresinde ödem saptandı. 
Üçüncü ve dördüncü ventriküller basılı görünümde olup 
şift izlendi. Hasta hidrate edildi, idrar alkalizasyonu sağ-
lanarak hidroksiüre ve allopurinol başlandı. Lökoferez 
için santral venöz kateter takıldı. İntrakranil kanaması 
için acil cerrahi girişim yapılan hasta postoperatif 2. 
günde kaybedildi. Philedelphia pozitif KML gibi imatinib 
tedavisine iyi cevap veren bir hastalıkta tedaviye uyum-
suzluk olgumuzda olduğu gibi ölümcül seyredebilmek-
tedir. Bu olgu, hastaların tedaviye uyumunun prognozu 
ve mortaliteyi ne kadar etkilediğini vurgulamak amacıyla 
sunuldu.

Bildiri: 405 Bildiri Kitabı Metni No: B087

İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ SIRASINDA BİLATERAL 
PLEVRAL EFÜZYON GELİŞEN KRONİK MYELOSİTER 
LÖSEMİ OLGUSU 1Funda Ceran, 1Simten Dağdaş, 1Neşe 
Koyuncu, 1Gülsüm Özet. 1Ankara Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

İmatinib mesilat bir sinyal ileti inhibitörüdür. Phi-
ledelphia kromozomu pozitif kronik myeloid löseminin 
(KML) tedavisinde ilk basamakta çok önemli bir tedavi 
seçeneğidir. Hematolojik olmayan yan etkiler azdır ve 
iyi tolere edilmektedir. En bilinen yan etkiler bulantı, 
kusma, kemik iliği baskılanması, kas krampları ve özel-
likle göz çevresinde ödemdir. Ancak sıvı retansiyonu 
etkisine ikincil nadir plevral ve perikardiyal efüzyon 
olguları da bildirilmiştir. Olgu: Aralık 2007 tarihinde 
appendektomi sonrası lökositoz ve trombositoz nedeniyle 
polikliniğimize yönlendirilen 24 yaşında bayan hastanın 
trombosit:1 511 000/mm3 lökosit:38 000/mm3 idi. Tet-
kikleri devam ederken nefes darlığı, sırt ağrısı, başağrısı 
ile acile başvuran hastada kranial tomografide lakuner 
enfark alanları ve toraks bt-anjioda enfarkt (pulmoner 
tromboemboli) saptandı. Plevral efüzyon yoktu. Trom-
bosit değerleri sayılamayacak kadar çok olması üzerine 
hastaya tromboferez uygulandı. Bu süre içinde hastadan 
bcr/abl füzyon geni çalıştırıldı ve pozitif saptandı. Bunun 
üzerine hastaya KML tanısı konularak imatinib mesilat 
tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci ayında nefes darlığı 
ile başvurduğunda bilateral plevral efüzyon tespit edildi. 
Hasta göğüs hastalıkları kliniğince değerlendirildi. Plevral 
mai incelendi ve transüda saptandı. Plevral mai mik-
tarının fazla olması üzerine hastaya plöredez planlandı 
ancak hasta kabul etmedi, diüretik tedavi ile ve imatinib 
tedavisine ara verilmesi sonrası plevral efüzyon geriledi. 
Hastada plevral efüzyona sebep olacak başka patoloji 
bulunmadığı için imatinib tedavisine bağlı olduğu düşü-
nüldü. İmatinibe bağlı aşırı sıvı retansiyonu mekanizması 
tam olarak bilinmemektedir. Ancak hücre içi ile bağ doku 
arasında su elektrolit geçişi üzerinde düzenleyici etkisi 
olan sitokinlerin imatinib ile inhibisyonunun bu sonuca 
neden olabileceği düşünülmektedir. Ciddi sıvı retansiyo-
nu %1-2 oranında bildirilmektedir. İmatinib, efüzyonlar 
kaybolduktan sonra tekrar başlanabilir ve efüzyon bir 
daha görülmiyebilir, ancak hastaların gözlem altında 
tutulması gereklidir. Özellikle yaşlı hastalarda ve yüksek 
dozlarda kullanımda hastaların beklenmeyen kilo alımı 
bakımından takip edilmesi önerilmektedir.

Bildiri: 406 Bildiri Kitabı Metni No: B088

HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM: BİR OLGU SUNUMU 
1Murat Başaranoğlu, 2Murat Doğan, 1Ertan Sal, 1Avni 
Kaya, 1Lokman Üstyol, 1Ahmet Faik Öner. 1Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, 
Van, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endok-
rinoloji Bilim Dalı, Van. 

Hipereozinofilik sendrom, idiyopatik eozinofiliye bağlı 
gelişen doku hasarı, organ tutulumu ve disfonksiyonları 
ile karakterize nadir bir hastalıktır. Öncesinde herhangi 
bir şikayeti olmayan dokuz yaşında erkek hasta dış mer-
kezde hipospadias nedeniyle opere edilmesi planlanırken 
tetkiklerde lökositoz saptanması üzerine getirildi. Özgeç-
miş ve soygeçmişi normaldi. Fizik muayenesinde patolojik 
özellik yoktu. Laboratuar incelemesinde beyaz küre sayısı 
63900/mm3, hemoglobin 13.9 g/dL, trombosit sayısı 
306.000/mm3 idi. Periferik yaymada % 80 eozinofil, %10 
PNL, %10 lenfosit görüldü. Kan şekerinin hafif yüksekliği 
dışında karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. 
PT, aPTT normal idi. C-reaktif protein 6,02 mg/dL, sedi-
mantasyon 40 mm/saat idi. Eozinofil katyonik protein 
>200 ng/mL (N:0.2-16) idi. İmmunoglobulin E 333 IU/
mL (N: 0–230 IU/mL), immunoglobulin A 124 mg/dL (N: 
33–236), immunoglobulin G 1540 mg/dL (N: 608–1572), 
immunoglobulin M 171 mg/dL (N: 52–242) saptandı. 
Gaita parazit, Toxoplazma, Kist hidatik antikoru, Toxoca-
ra antikoru negatifti. Radyolojik incelemelerde posterior 
anterior akciğer grafisi normal idi. Batın ultrasonografisi 
normaldi. Kemik iliği heterojen, normoselüler,myeloid 
elemanlarda ve özellikle eozinofil öncül hücrelerinde çok 
belirgin artış vardı. Mevcut bulgularla hasta, hipereozi-
nofilik sendrom kabul edildi. Olgu beyaz küre yüksek-
liklerinde hipereozinofilik sendromun da düşünülmesi 
gerekliliğini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Bildiri: 407 Bildiri Kitabı Metni No: B089

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ ZEMİNİNDE MALİGNAN-
Sİ 1Emel Gürkan. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Kronik miyeloid lösemi hematopoietik kök hücrelerde 
edinilmiş mutasyon sonucu ortaya çıkan miyeloprolifera-
tif bir bozukluktur. Hastalığın kronik fazı genetik olarak 
unstabil olup yüksek proliferatif aktiviteye bağlı olarak 
ek moleküler ve kromozomal anormalliklere dolayısıyla 
klonal progresyona zemin hazırlar. Burada kliniğimizde 
imatinib tedavisi altındayken yeni malignansileri gelişen 
iki kronik faz KML’li olgumuzu sunmaktayız. Birinci olgu-
muz 46 yaşında erkek hasta olup iki yıldır imatinib 400 
mg/gün kullanmaktayken bukkal mukozada epidermoid 
karsinoma tanısı aldı ve cerrahi rezeksiyon uygulandı. 
İkinci olgumuz ise 72 yaşında erkek hasta dört yıldır kro-
nik faz KML nedeniyle izlenmekteyken yaygın lenfadeno-
megali, hepatosplenomegali ve B semptomları gelişmesi 
üzerine alınan lenf bezi biyopsi sonucu grade 3b folliküler 
lenfoma olarak tanısı aldı. KML’ye eşlik eden ya da KML’yi 
takibeden diğer malignansiler sık olarak görülmemekle 
birlikte kronik faz KML’leri imatinib ile başarılı bir şekilde 
tedavi edilmiş hastalarda diğer hematopoetik/non-hema-
topoetik malignansilerin gelişme riski henüz net olarak 
bilinmemektedir.



227

B İ L D İ R İ  Ö Z E T İ  K İ T A B I  M E T İ N L E R İ

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

Bildiri: 408 Bildiri Kitabı Metni No: B090

DERİDE EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ: BİR 
OLGU SUNUMU 1Hülya Öztürk Nazlıoğlu, 1Şaduman 
Balaban Adım, 1Ülkü Ozan. 1Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2Ali Osman Sönmez Onko-
loji Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

Giriş:Hematopoetik dokunun kemik iliği dışında bir 
doku veya organda büyüyüp gelişmesine “Ekstramedül-
ler Hematopoez” (EMH) adı verilir ve en sık karaciğer ve 
dalakta görülür. Karaciğer ve dalak dışında EMH medi-
asten, merkezi sinir sistemi, periferik sinirler, orta kulak, 
pankreas, üretra, farinks, plevra ve akciğerler, perikard, 
kalp, gastrointestinal sistem, periton, tiroid bezi, deri, 
böbrek, adrenal bez, prostat, meme, epididim ve endo-
metrium dahil olmak üzere pek çok organ ve dokuda 
bildirilmiştir. Deri tutulumu oldukça nadirdir. Olgu 
sunumu: Bu çalışmada 2 yıl önce sol kasıktan başlayıp 
omuza vuran ağrı yakınması ile kliniğe başvuran, hemog-
ramında hipokrom mikrositer anemi ve trombositoz 
(WBC:8060, Hb:10g/dl, Plt: 503000, MCV: 77, MCH:25) 
ile biyokimyasında hiperürisemi (7.4) ve LDH yüksekliği 
(LDH:747)saptanan, abdominal BT’sinde karaciğer 22cm 
ve dalak 33 cm olarak büyük, dalak parenkiminde infarkt 
ile uyumlu hipodens alanlar saptanarak splenektomi 
yapılan ve Myeloid Metaplazili Myeloskleroz (MMM) tanısı 
alan, splenektomi sonrası Hidroksiüre kapsül 1x2 teda-
visi başlanan, ancak lökositoz, trombositoz ve hepatome-
galisi devam ettiği için Hidroksiüre dozu arttırılan, kemik 
iliği biyopsisinde myelofibroz saptanan ve kök hücre nakli 
planlanan, tedavi sırasında da makülopapüler döküntü-
leri ortaya çıkan olgu sunulmuştur. Deri döküntüleri 
Steroid tedavisi ile gerilemiş, yapılan punch biyopsi ile 
EMH tanısı almıştır. Deri dokusunun dermisinde lenfo-
sitler, histiositler ve plazma hücrelerinden oluşan karma 
hücreli bir infiltrasyon ve bu hücreler arasında tek tek 
dağılan Faktör 8 pozitifliği gösteren, çoğunluğu displazik 
görünümde megakaryositer seri hücreleri gözlenmiştir. 
Glikoforin A antikoru ile pozitif boyanan eritroid seriye ait 
olabilecek hücre saptanmamıştır. Myeloperoksidaz ile az 
sayıda matür granülositer seri elemanı gözlenmiş, imma-
tür elemana rastlanmamıştır. Sonuç:^Deride ekstrame-
düller hematopoez nadir görüldüğünden, olgu klinik ve 
patolojik özellikleri ile birlikte sunulmuş, ayırıcı tanıya da 
yer verilerek literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Multiple Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları

Bildiri: 409 Bildiri Kitabı Metni No: B091

MULTİPLE MİYELOM HASTALARİNDA SPİNAL AUG-
MENTASYON TEDAVİSİ, İLK 1000 HASTANİN TEDAVİ 
SONUCLARİ 1Eren Erdem. 1Arkansas Universitesi. 

Kompresyon frakturleri multiple miyelom hastala-
rinda cok siklikla gorulmektedir. Konvansiyonel ilaclarla 
agri tedavisinin basarisi kisitlidir. Cerrahi tedavi yontem-
leri ise az sayida hastalarda iyi sonuc verebilmektedir. 
Son yillarda populerite kazanan minimal invaziv spinal 
augmentasyon prosedurleri ozellikle multiple miyelom 
hastalarinin tedavisinde cok onemli bir rol oynamaya 
baslamistir. Kompresyon frakturleri ve agri yaratan ver-
tebral lezyonlarin tedavisi ve buna ek olarak da gerekti-
ginde Radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisi ile hastalarin 
yasam seviyesi ciddi bir derecede gelistirilmekte ve hasta-
ligin primer tedavisine de bu sekilde yardimci olmaktadir. 
Biz bu bildiride, son alti yilda tedavi ettigimiz bin hasta-

dan elde ettigimiz verileri, tani ve tedavi protokollerimizi 
sunmak istiyoruz. 

Bildiri: 410 Bildiri Kitabı Metni No: B092

BORTEZOMİBE YANITLI HALDE ALIŞILMADIK İLİK 
DIŞI MYELOMATÖZ TUTULUM; İKİ TARAFLI MASİF 
PLEVRAL EFÜZYON, OLGU SUNUMU. 1Seyhan Yiğit, 
1Mahmure Uslu, 1Banu Güntürk, 1Berna Özarslan, 1Ayşe 
Kadıoğlu, 1Emine Koç, 1Ipek Yönal. 1İstanbul Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Multipl myeloma (MM) genel seyri plazma hüc-
relerinin (PH) klonal çoğalması sonucu kemik iliğinin 
işgali nedeniyle kemik iliği yetmezliği ve PH’nin salgıladığı 
sitokinler ile ilişkili böbrek yetmezliği, kemik lezyonları 
gelişmesi şeklindedir. Plazma hücrelerinin dolaşımla 
ulaştığı vücudun her bölgesinde malign plazma hücrele-
rinin birikmesine rastlanabilir. Seröz zarlar ilik dışı tutu-
lumda en nadir etkilenen organlardır. MM tedavisinde 
çok güncel olan ilaçlarla bile ilik dışı tutulumda başarılı 
olunamadığını bildiren yayınlar bulunmaktadır. Olgu: 46 
yaşındaki kadın hasta, giderek belirginleşen halsizlik, 
nefes darlığı, kilo kaybından yakınmaktaydı. İki yıl önce 
asit ve plevral efüzyonu nedeniyle araştırılmış, böbrek 
biyopsisinde amiloid (-) fokal glomeruloskleroz tespit edil-
mişti. ACE inhibitörü, lipid düşürücü ajanlarla birlikte 
kortikosteroid (KS) ile efüzyonlar tamamen gerilemişti. 
Tanının birinci yılında protein elektroforezinde M-bandı 
(1,37 g/dl) saptanmış, paraproteineminin IgA kappa tipi 
olduğu belirlenmişti. Kemik iliğinde amiloid (-) atipik 
PH infiltrasyonun MM ile uyumlu bulundu. KS tedavisi 
altında miyopati gelişmesi dikkate alınarak bortezo-
mib + siklofosfamid uygulandı. Takiplerde hipotansiyon 
saptanmıştı. Ani gelişen nefes darlığı nedeniyle çekilen 
akciğer grafisinde iki taraflı yaygın plevral efüzyonu sap-
tandı. Sol plevral sıvısı transüda niteliğinde bulundu. 
Diüretik ve boşaltıcı torasenteze rağmen sıvı toplanması 
sürdü. Toraks tüpü yerleştirilmesine rağmen hastanın 
ciddi semptomatik olması nedeniyle tam drene olama-
dan plörodezis uygulandı. Toraks tüpü yerleştirildikten 
sonraki ilk 5 gün 2 saatte bir klemp açılarak 24 saatte 
< 200 cc olmak üzere sıvı boşaltıldı. 24 saatte ≤ 100 cc 
görüldüğünde toraks tüpü çıkarıldı. Kısa süre içerisinde 
iki taraflı sıvı toplanması, hastanın ciddi derecede nefes 
darlığı hissetmesine ve hipotansiyona yol açtı. Sağ tora-
sentez sıvısı eksüda niteliğinde olup sitolojik inceleme PH 
varlığını gösterdi. İntraplevral MM tedavisi kararı alındı. 
Sistemik tedavide kullanılmakta olan bortezomib; 1-4-8-
11. günlerde olmak üzere 3,5 mg flk 2 eşit doza bölünerek 
intraplevral her iki taraflı uygulandı. Uygulamayla ilişkili 
istenmeyen etki görülmedi. Ancak ek hemşirelik hizmeti 
gerekti. Tedavide uzun süreli olmayan kısmi etkinlik 
sağlandı ancak tanısının birinci yılında tedaviye dirençli 
plevral MM tutulumuyla ilişkili solunum yetersizliğiyle 
eks oldu. Tartışma: MM’de miyelomatöz tutuluma bağlı 
malign efüzyon çok nadir görülür. Tanı plevra biyopsisin-
de PH’nin gösterilmesiyle konulur. Genellikle IgA tipinde 
gözlendiği bildirilmiştir. Beklenen sağ kalım dört aydan 
kısadır. Olgumuzda seyir ilik tutulumuna yanıt alınma-
sına rağmen ilerleyici plevral tutulum şeklinde olmuştur. 
O nedenle aynı tedavinin ilik dışı tutulum bölgesine biz-
zat verilmesiyle etkinliğin sağlanabileceği düşünülmüş 
ancak amaca ulaşılmamıştır. Olgu farklı bir tedavi yak-
laşımının uygulama ve akibet bilgisini vermek amacıyla 
sunulmuştur.
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Bildiri: 411 Bildiri Kitabı Metni No: B093

IG A LAMBDA MULTİPLE MİYELOM OLGU SUNUMU 
1Şebnem Izmir Güner, 1Derya Yavuz, 1Deniz Ekinci, 
1Burhan Bedir. 1Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Multipl Myeloma (MM); anormal miktarda immung-
lobulin (Ig) sentezleyen ve kemik iliğini (Kİ) infiltre eden 
plazma hücrelerinden kaynaklanan, malign bir tümör-
dür.

İmmünglobulin yapacak tek bir klonun çoğalması, 
aynı yapıda Ig üretimine yol açar. Bu tek tip Ig “M” protei-
ni olarak (monoklonal Ig spike) isimlendirilir. Monoklonal 
Ig spike immunelektroforezle veya daha duyarlı olarak 
immunfiksasyon analizi ile tespit edilebilir. Hastaların 
%60’ında IgG, %20’sinde IgA ve %20’sinde Ig hafif zin-
cirleri tespit edilir(1). Nadir olarak birden fazla M prote-
ini oluşur. En sık kombinasyon IgA ve IgG (%33), bunu 
IgM ve IgG (%24) izler. Olgu: 44 yaşında erkek hasta; 
halsizlik,bulantı,yaygın vücut ağrısı,20 günde 18 kg kilo 
kaybı şikayetiyle başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde 
belirgin özellik yoktu. Laboratuvar incelemesinde nor-
mokrom normositler anemi (Hb 9,8 g/dl, Hct 27,5 MCV 
90,6), Eritrosit sedimentasyon hızında yükseklik, hiper-
kalsemi (12,6 mg/dl), hipoalbüminemi (2,4 g/dl), krea-
tinin düzeyinde yükseklik (3,5 mg/dl), idrarda 0,3 g/L 
protein tespit edildi. Batın Ultrasonografisinde grade II-III 
nefropatisi olan hastanın kreatinin klerensi 27 ml/dk idi. 
Serum IgA düzeyi 5460 mg/dl, IgG düzeyi 365mg/dl, IgM 
düzeyi 20 mg/dl olan hastanın protein elektroforezinde 
monoklonal gamopati saptandı. İdrarda Bence Jones 
proteinürisi tesbit edildi.

Hastanın çekilen kafa grafisinde zımba deliği şeklinde 
litik lezyonlar mevcuttu. Kİ biyopsisinde yüksek malig-
nite gradeli IgA lambda klonalitesi taşıyan %70 immatür 
plazma hücresi saptandı. Böylece 2 major, 1 minor kriter 
ile IgA lambda tipi multipl myelom tanısı kondu. Sonuç: 
Olgumuz nadir görülen Ig A Lambda tipi multipl mye-
lom olgusu olması ve Ig A düzeyi 5 gr/dl’nin üzerinde 
olmasına rağmen hiperviskosite sendromunun olmaması 
nedeniyle sunulmuştur.

Bildiri: 412 Bildiri Kitabı Metni No: B094

MULTİPL MEYOLOMDA NODÜLER KARACİĞER LEZ-
YONLARININ OLGU SUNUMU 1Şebnem Izmir Güner, 
1Derya Yavuz, 1Deniz Ekinci, 1Yüksel Barut, 1Burhan 
Bedir. 1Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Myeloma, multipl myelom veya plazmositoma anormal 
miktarda Immunglobulin (Ig) sentezleyen, kemik iliğini ve 
extraosseöz dokuları infiltre eden, plazma hücrelerin-
den kaynaklanan malign bir tümördür. Ekstramedüller 
plazmositoma (EMP), MM’li hastaların yaklaşık %5’inden 
daha azında bulunur, genellikle karaciğer, dalak ve lenf 
nodlarını tutar. Karaciğerde çok sayıda nodüler metas-
tatik lezyonlar tespit edilen ve hızla böbrek yetmezliğine 
progrese olan olgu sunulmuştur. 44 Yaşında kadın hasta 
acil servisimize bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik 
şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan ilk tetkiklerinde 
üre 135mg/dl, kreatinin 7,90mg/dl, potasyum 4,6mmol/
L, sodyum 139mmol/L, hemoglobin 6,5gr/dl, hemotokrit 
%19,1 tespit edilmesi üzerine; üremi-anemi nedenlerinin 
araştırılması için yatırıldı. Hastanın batın US sinde hepa-
tomegali, karaciğerde farklı lob ve segmentlerde farklı 
büyüklüklerde çok sayıda, en büyüğü 8 mm çapında 
olmak üzere hipoekoik haloları olan hiperekoik lezyonlar 
saptanması üzerine ileri tetkik için çekilen kontrastlı üst 
batın manyetik rezonas görüntülemesi çekildi. Hastanın 
çekilen üst batın MRG de karaciğerde farklı lob ve seg-

mentlerde farklı büyüklüklerde multipl, en büyüğü 8 mm 
çapında olmak üzere T1A seride hipointens, yağ baskılı 
T2A seride hafif hiperintens karakterde lezyonlar izlen-
mekteydi.Kontrastlı incelemede, erken fazda tanımlanan 
lezyonlar, periferden belirgin kontrast tutulumu göster-
mekteydi. Tanımlanan lezyonların karaciğer metastazını 
desteklemesi üzerine primer odağın tanısı için US eşli-
ğinde karaciğer tru-cut biyopsisi yapıldığında, sonucun 
plazma hücreli neoplazi gelmesi üzerine hastanın multipl 
myelom olabileceği düşünüldü. Periferik yaymada rulo 
formasyonu görüldü, serum Ig düzeyleri istendi. IgG 
düzeyi 7890 mg/dl tespit edildi, protein elektroforezinde 
monoklonal artış (M protein piki) saptandı. Hastanın 
direkt kranium radyogram incelemesinde sol frontopa-
riatal bileşke yerleşiminde yaklaşık 3 cm çaplı, santral 
kesimi radyolüsen, periferi minimal düzensiz sklero-
tik lezyon saptandı. Hastanın çekilen beyin Bilgisayrlı 
tomografisinde kemik pencerede frontal kemik sol anteri-
orunda litik kemik lezyonu, yumuşak dokuda volum artı-
şı ve kemik yapıda yumuşak dokuya ışınsal uzanımlar 
gösteren yer kaplayıcı lezyon saptandı. Mevcut lezyonun 
eksizyonel biyopsi sonucu plazma hücreli myelom olarak 
rapor edildi. Kesin tanı için iliak kanattan kemik iliği (KI) 
aspirasyon+biyopsisi yapıldı. Biyopsi materyali multipl 
myelom IgG / lamda ile uyumlu olarak geldi.

Bildiri: 413 Bildiri Kitabı Metni No: B095

NONSEKRETUVAR MULTİPL MYELOM OLGU SUNU-
MU 1Şebnem Izmir Güner, 1Derya Yavuz, 1Deniz Ekinci, 
1Burhan Bedir. 1Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Myeloma, multipl myelom (MM) veya plazmositoma 
anormal miktarda Immunoglobulin (Ig) sentezleyen ve 
kemik iliğini infiltre eden plazma hücrelerinden kaynak-
lanan malingn bir tümördür. MM tüm kemik tümörle-
rinin %27 sini oluşturur ve bu oran ile kemiğin en sık 
malign tümörüdür. Yaygın veya lokalize iskelet sistemi 
ağrılarının eşlik ettiği kemik tutulumları karakteristiktir. 
Nonsekretuar multipl myelom (NSMM), serum ve idrarda 
monoklonal M proteinin yokluğu ile karakterize, % 1-5 
oranında görülen nadir MM varyantıdır. Bu olgu sunu-
munda nadir görülen bir NSMM olgusu sunmayı amaç-
ladık. Olgu: 70 yaşında erkek hasta Eylül 2007 tarihinde 
hastanemiz dahiliye polikliğine yaklaşık iki aydır süren 
iştahsızlık, kilo kaybı, sağ kalçada lokalize ağrı ve son 
günlerde sağ bacakta hareket kısıtlığı ile başvurdu. Çeki-
len pelvis radyogramında kemik yapılarda osteoporotik 
radyolüsensi artışı ve sağ iliumda destürksiyona neden 
olan litik kemik lezyonu saptandı Kan incelemesinde 
normokrom normositer anemi tespit edildi (Hb:8.5 g/dl, 
Hct: % 25 ve MCV 91.6 ). Biyokimyasal parametrelerinde; 
kalsiyum14.1 mg/dl, üre 128 mg/dl, kreatin 5.2mg/dl, 
sedimentasyon değeri 123mm/h idi. İdrar tahlilinde 
30 mg/dl protein mevcuttu. Yapılan tüm batın bilgisa-
yarlı tomografi incelemesinde pelvik kesitlerde sağ iliak 
kanat anterior kesimde ekspansiyona neden olan, kor-
tikal kemikde destürksiyon yapan 42x63mm boyutunda 
kemik lezyonu izlenmekteydi; lezyonun yumuşak doku 
kompanenti medialde iliak kası yaylandırmakta ve dep-
lase etmekteydi. Tüm bulgular kemik iliği infitrasyonu 
ile giden bir patolojiyi düşündürmekteydi. Tanıyı des-
teklemek için protein elektroforezi yapıldı, ancak proten 
elektroforezinde M piki yoktu. İmmunfiksasyon yöntemi 
ile serum Ig A düzeyi 37,4 mg/dl,IgG düzeyi 603 mg/dl,Ig 
M düzeyi 24,6 mg/dl tesbit edildi Kesin tanı için iliak 
kanattan kemik iliği aspirasyon + biyopsisi yapıldı sonuç 
olarak MM tanısı doğrulandı. Radyolojik olarak karak-
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teristik olan saf litik kemik lezyonları ise keskin sınırlı 
yuvarlak, benzer boyutlarda, çok sayıda zımba deliğine 
benzer görünümdedir. Zımba deliği oluşumu vertebralar-
da sık değildir, yassı ve uzun kemiklerde görülür. Litik 
lezyonların belirlenmesinde düz radyogramlar en kıymetli 
inceleme yöntemidir. Artmış kemik hücrelerinin yıkımı 
sonucu hiperkalsemi, hiperürisemi olabilir. Nefropati, 
hafif zincirlerin tubuler absorbsiyon kapasitesi aşılıp 
intertisyel nefritin ve tubulopatinin gelişmesi ile olur. 
MM, iskelet ağrıları ile başvuran ileri yaş hastalarında 
göz ardı edilmemesi gereken bir hastalıktır ancak normal 
protein elektroforez bulguları ile karşılaşıldığında NSMM 
düşünülmeli ve kesin tanı için kemik iliği aspirasyon + 
biyopsisi yapılmalıdır.

Bildiri: 414 Bildiri Kitabı Metni No: B096

MULTİPLE MYELOM İLE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ 
BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU 1Özge Timur, 2Mahmut 
Töbü, 3Türker Çetin, 2Filiz Büyükkeçeci. 1Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bornova / 
Izmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 
Bornova / Izmir, 3Gata Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 

Multiple myelom (MM) kemik iliğinde plazma hücre 
artışı, litik kemik lezyonları ve monoklonal gammopati ile 
karakterize bir hastalıktır. Kronik myeloid lösemi (KML) 
kronik myeloproliferatif hastalıklar grubu içinde t(9;22) 
Philadelphia kromozomu ile karakterizedir. MM ve KML 
birlikte sık görülen hastalıklar değildirler. Burada MM 
ve KML birlikteliği olan bir kadın hasta sunulmaktadır. 
Halsizlik, ateş yüksekliği, sık enfeksiyon şikayetleri ile 
yapılan tetkiklerinde lökositoz ve anemi saptanan hasta 
KML ön tanısı ile hastanemize yönlendirilmiştir. Yapılan 
tetkilerinde lökositoz ve aneminin yanısıra globulin yük-
sekliği ve monoklonal gammopati saptanmıştır. Periferik 
yaymada %46 segment %19 myelosit %19 metamyelosit 
ve %5 promyelosit görülmüştür. CD38 pozitif, t(9;22) 
pozitif, t(15;17), t(8;21) ve inv 16 negatif saptanan hasta-
nın kemik iliği biyopsisi MM ve KML ile uyumlu saptan-
mıştır. Hastaya vinkristin, doksorubisin ve deksametazon 
(VAD) kemoterapisi ve imatinib başlanmıştır. İmatinib ile 
lökositozu kontrol altına alınmıştır. Eş zamanlı başlanan 
VAD tedavisine yeterli yanıt alınamaması üzerine borte-
zomib başlanmıştır. 1. kür bortezomib sonrasında ateş 
yüksekliği gelişen hastanın periferik yayamasında %11 
oranında blastik hücre artışı saptanmıştır. Kemik iliği 
AML-M0 ile uyumlu olan hasta 1. kür sitozin arabinosid 
ve daunorubisin kemoterapisi sonunda sepsis gelişerek 
muştur. MM ve KML klinik ve laboratuar özellikleri birbi-
rinden farklı hastalıklardır. Literatürde MM sonrası KML 
gelişen bir olgu görülmesine rağmen, iki hastalığın aynı 
anda saptandığı olguya rastlanmamıştır. 

Bildiri: 415 Bildiri Kitabı Metni No: B097

BİKLONAL IGD LAMBDA VE LAMBDA HAFİF ZİNCİR 
MYELOMU: OLGU BİLDİRİMİ 1Muharrem Müftüoğlu, 
1Hande Bektaş, 1Abdullah Özkök, 1Reyhan Diz-küçükkaya, 
1Meliha Nalçacı. 1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakül-
tesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Multipl myelom fazla miktarda immunoglo-
bulin ve immunoglobulin fragmanlarının sentezlendiği, 
kemik iliğini infiltre eden plazma hücrelerinden kaynak-
lanan malign bir tümördür. Multipl myelomalı hastaların 
%99’unda elektroforetik incelemelerde kan ve/veya idrar-
da artmış immunoglobulin hafif zincirleri (Bence Jones 
proteinleri) tespit edilir. En sık görulen monoklonal serum 
immunoglobulini IgG ve IgA’dır. IgD myelomu nadir görü-

lür, daha fazla komplikasyon ve kötü prognoz ile ilişkili-
dir. Böbrek yetersizliği, hiperkalsemi, kemik lezyonları ve 
amiloidoz daha sık görülmektedir. Renal tutulum kötü 
prognoz göstergesidir. Hiperkalsemi, böbrek yetersiziliği, 
vertebrada çok sayıda kompresyon fraktürleri ile prezente 
olan biklonal IgD lambda ve lambda hafif zincir myelom 
olgusu sunulacaktır. Olgu Sunumu: Elliyedi yaşında 
erkek hasta bel ağrısı, yürüyememe ve kilo kaybı şika-
yetleri ile başvurdu. Tetkiklerinde kreatinin 11.6 mg/dl, 
kalsiyum 12.2 mg/dl idi. Protein elektroforezinde 0.579 
mg/dl M spike saptandı. Kemik iliği aspirasyonunda 
plazma hücre miktarı %32 idi. Kemik iliği biyopsisinde 
yama-interstisyel karakterde plazma hücre infiltrasyonu 
görüldü. Serum-idrar immunfiksasyonda serumda IgD 
lambda ve lambda hafif zincir tipi biklonal gammopati ve 
idrarda lambda tipi hafif zincir saptandı. Böbrek yeter-
sizliği ve hiperkalsemisi olan hasta diyaliz programına 
alındı. Bel ağrısı ve yürüme güçlüğüne yönelik yapılan 
dorsolomber MR’da D12,L1,L2,L3,L4, ve S1 vertebralar-
da kompresyon fraktürleri görüldü. Kompresyon frak-
türlerine radyoterapi başlandı. Multiple myelom tanısı 
konan hastaya vinkristin, doksorubisin ve deksametazon 
(VAD) başlandı. Anurik olan hastada tedavi sonrası idrar 
çıkışında artış gözlendi. Birinci VAD protokolünün 25. 
gününde ateş olması üzerine gönderilen balgam kültü-
ründe Enterobacter spp. ve idrar kültüründe Klebsiella 
pneumoniae üredi. Sefoperazon-sulbaktam 2x2 gr baş-
landı. Tedavi altında solunum sıkıntısı artan, yüksek 
ateşi devam eden ve hipotansiyonu gelişen hasta entübe 
edilerek yoğun bakım ünitesine nakledildi. Yoğun bakım 
ünitesinde yatışının 5. gününde pnömoni ve idrar yolu 
enfeksiyonuna bağlı sepsise bağlı hasta eks oldu. Tar-
tışma: IgD tipi multipl myelom tüm myelom vakalarının 
yaklaşık olarak %2’sini oluşturmaktadır. Renal yetersiz-
lik sıklıkla görülmektedir ve prognoza negatif yönde katkı 
yapmaktadır. Diğer myelom tipleri ile karşılaştırıldığında 
IgD tip myelom daha erken dönemde görülmektedir, daha 
agresif bir seyir izler, hastaların sadece %60’ında M spike 
varlığı bulunmaktadır, ve nadiren 20 g/l’den fazladır, 
hiperkalsemi ve amilodoz sıklığı daha fazla orandadır. 
Erken tanı ve tedavi daha iyi prognoz ile ilişkilidir.

Trombosit Bozuklukları/Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

Bildiri: 416 Bildiri Kitabı Metni No: B098

KOLESİSTEKTOMİ OPERASYONU SONRASI GELİŞEN 
EVANS SENDROMU 1Ayşe Kevser Gökçe, 1Yasemin 
Turgut, 1Cem Biçen, 2Nil Güler, 2Düzgün Özatlı. 1Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Evans sendromu immün trombositopeni ve coombs 
pozitif otoimmün hemolitik anemi ile karakterize, altta 
yatan etiyolojinin bilinmediği klinik bir durumdur. Bir-
likte görüldüğü hastalıklar arasında Sistemik Lupus Eri-
tematozus, Lenfomalar, Tiroid hastalıkları,otolog kemik 
iliği nakli vardır. Literatür taramamızda Kolesistektomi 
operasyonu ya da solid organ operasyonu sonrası gelişen 
Evans sendromu olgusuna rastlamadık. O yüzden bu 
özellikte bir olguyu sunmayı istiyoruz. Olgu: 80 yaşında 
erkek hasta, koledokolithiazis tanısı ile genel cerrahi 
bölümü tarafından kolesistektomi operasyonuna alınıyor. 
Operasyon öncesi; tam kan sayımı normal, biyokimya 
değerlerinde Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk 
(AST:53 U/L, ALT:41 U/L, T.bil:4.2 mg/dl, D.bil:3.17 
mg/dl, ALP:1023 U/L,GGT:298 U/L) mevcuttu. Özgeçmi-
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şinde özellik yoktu. Hastaya operasyon esnasında 1 ünite 
Eritrosit Süspansiyon replasmanı verildiği öğrenildi. Pos-
toperatif 12. günde hemoglobin ve trombosit değerlerinde 
düşme görüldü ( Hb:4,9 gr/dL, Plt:1400/μL). Periferik 
yaymada şistosit görülmedi. Direk coombs testi:(++), 
LDH:411 U/L, düzeltilmiş retikülosit: %2,9 olan hastaya 
Evans sendromu tanısı ile 1 mg/kg dozunda prednizolon 
tedavisi başlandı. Tedavinin 0.-1.-2.-3.-5. günlerindeki 
sırasıyla Hb değerleri:6.6-7.2-7-6.1- 8.2 gr/dL ve trom-
bosit değerleri: 2600-23800-81000-121000- 194000 /μL 
olarak tespit edildi. Takiplerinde prednizolon dozu azal-
tılarak kesildi.11 aydır hastalık tekrarlamadı. Tartışma: 
Hastamızın bu ileri yaşına kadar anemi ve trombosito-
peni ile ilgili bir öykü vermemesi ve bu durumun operas-
yondan 12 gün sonra ortaya çıkması ilginç bir kliniktir. 
Literatür taramamızda Karaciğer hastalıkları ile ilgili 
sadece Primer biliyer sirozlu bir vakada Evans sendromu 
olgusuna rastladık. Primer biliyer sirozun otoimmün bir 
hastalık olması nedeniyle birlikte görülmesi doğaldır. 
Fakat kolesistektomi ya da herhangi bir ameliyat sonrası 
Evans sendromu gelişmiş bir olgu daha önce yayınlan-
mamıştır. Ameliyat sonrası kesilen dokulardan ortaya 
çıkan doku içeriğine karşı oluşan antikorlar bu duruma 
sebep olmuş olabilir.

Bildiri: 417 Bildiri Kitabı Metni No: B099

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA(TTP) 
ÜZERİNE VAKA TAKDİMİ 1Nilgün Göveç, 1Elif Çiftçi, 
1Dudu Aşkın, 1Ceyhan Yabul, 1Hilal Çıray, 1Melih Anıl, 
1Ismet Aydoğdu, 1Kadir Acar, 1Şamil Ecirli. 1Selçuk Üni-
versitesi Meram Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilimdalı, 
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim 
Dalı. 

TTP, nadir görülen ancak tedavi edilmezse ölümcül 
seyredebilen, trombositopeni, mikroanjiyopatik hemoli-
tik anemi (MAHA), ateş, böbrek yetmezliği ve nörolojik 
bozukluklar ile karakterize bir hastalıktır. Genellikle 
trombositopeni, serum LDH yüksekliği ve periferik yay-
mada şistositler ve dev trombosit görülmesi tanı için 
yeterli sayılmaktadır. Buna rağmen tanıda kullanılan 
kriterlerin her zaman bir arada bulunmayışı, tanı koy-
mada zorluklara ve tedavinin yanlış uygulanmasına yol 
açmaktadır. Farklı semptomlar nedeniyle hastalar birçok 
klinik tarafından takip edilmektedir. Son 1 yıl içinde kli-
niğimizde takip ve tedavi edilen yedi hastanın dökümleri 
incelendi. Hastalarımızın yaş ortalaması 42.4 (21-83) yıl 
olup, dördü kadın üçü erkek idi. Tanı kriterleri olarak 
yedi hastada da trombositopeni, laktat dehidrogenaz 
(LDH) yüksekliği, mikroanjıyopatik hemolitik anemi, 
periferik yaymada şistosit ve dev trombosit varlığı ve 
nörolojik bozukluklar, beş hastada böbrek yetmezliği, iki 
hastada ateş tespit edildi. Hastaların başvuru anında ve 
tedavi sonucundaki LDH ve trombosit sonuçları tabloda 
verilmiştir. (Tablo 1) Trombosit sayısı >150000/ml olan, 
LDH seviyesi normale dönen, ateş, böbrek fonksiyonları 
ve nörolojik bulguları düzelen hastalar remisyonda kabul 
edildi.Beş hasta 5-21 gün süreyle takip edildi. Hastala-
ra ortalama 10(5-16) plazmaferez yapıldı. Plazmaferez 
sırasında taze donmuş plazma kullanıldı. Dört numaralı 
hasta tanı konulduktan hemen sonra plazmafereze hazır-
lanırken kardiyopulmoner arrest sonucu, üç numaralı 
hasta bir kez plazmafereze alındıktan sonra trombosito-
peniye bağlı intrakranial hemoraji nedeni ile öldü. Beş 
numaralı vaka, yedi kez plamaferez yapıldıktan sonra 
takip sırasında gelişen pnömoni nedeni ile öldü. TTP, 
vakalardan ikisinde gebelik, birinde enfeksiyon, birinde 

kalça protez operasyonu sonrasında ortaya çıkmıştı. Üç 
vakada herhangi bir neden bulunamadı. Tedaviler sonra-
sı dört hasta remisyona girdi. Bu vakalar TTP tedavisinde 
plazmaferezin yararlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo.

Hasta 1 2 3 4 5 6  7

LDH 2956
225

665
343

1776
-----

1848
------

10832
504

2149
164

2097
499

Trombosit 24000
226000

3000
444000

10000
------

9000
-----

47000
60000

19000
297000

21000
259000

Bildiri: 418 Bildiri Kitabı Metni No: B0100

TEDAVİYE REFRAKTER EVANS SENDROMLU BİR HAS-
TADA RİTUXİMAB UYGULAMASI 1Nil Güler, 1Düzgün 
Özatlı, 2Günhan Gürman. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Evans Sendromu immün trombositopenik pur-
pura ve coombs pozitif hemolitik anemi ile karakterize bir 
hastalıktır. Bu iki klinik birlikte olabildiği gibi ayrı olarak 
da görülebilir. Burada önceki tedavileri arasında kor-
tikosteroid, intravenöz immünglobülin (IVIG), danazol, 
azatiopirin, Anti-D, plasmaferez ve splenektomi bulunan 
Evans Sendromlu bir hastaya Ritüximab uygulamamız-
dan bahsedeceğiz. Olgu: 29 yaşındaki erkek hasta 14 
yaşındayken trombositlerinin 1000/μL olması sebebiyle 
İmmun Trombositopenik Purpura (ITP) tanısı ile kortikos-
teroid tedavisi alıyor. Daha sonraki ataklarından üçüncü-
sünün kortikosteroid ve immünglobüline yanıt vermeme-
si sebebiyle hastaya ITP teşhisinin 18. ayında splenek-
tomi yapılıyor. Ardından gelişen iki atağı kortikosteroid 
ve immünglobülin tedavisine danazol eklenerek kontrol 
altına alınıyor fakat danazolle Karaciğer enzimlerinde 
yükselme olması sebebiyle ilaç daha fazla kullanılamıyor. 
O yüzden bir sonraki atak kortikosteroid ve immünglo-
bülin tedavisine Anti-D eklenerek tedavi ediliyor. Sonraki 
atakları kortikosteroid ve immünglobülinle tedavi edilen 
hastanın aksesuar dalağı tespit edilip tekrar splenektomi 
yapılıyor fakat hastanın atakları devam ediyor. Bu arada 
yapılan tomografik incelemelerde tespit edilen axillar ve 
mediastinal lenf bezlerinin biyopsileri normal geliyor. 
Kemik iliği incelemesi normal olan hastanın devam eden 
atakları kortikosteroid ve azatiopirinle tedavi ediliyor. 21 
yaşında trombositopenik atağına ilk defa direk cooms 4+ 
hemolitik anemi de eşlik ediyor. Kortikosteroid, immu-
noglobulin ve plasmaferez ile tedavi ediliyor. Bu şekilde 
çok sık ve dirençli atakları olan hastaya Rituximab teda-
visi planlandı. Haftalık 375 mg/m2, toplam iki doz veril-
di. Hematürisi olması ve Rituximab uygulamasının ilk 
haftasında trombositlerin 10000/μL altında olması sebe-
biyle kortikosteroid tedavisi de başlandı. İlk Rituximab 
dozundan 10 gün sonra trombositleri yükseldi. Uygula-
madan sonra 1 yıl atak geçirmeyen hastanın birinci yılın 
sonunda trombositopeni atağı oldu. Hastanın 8 aydır 
herhangi bir atağı olmamıştır. Rituximab uygulamasının 
üçüncü ayında yapılan akım sitometrisinde normal B 
lenfosit dağılımı gözlendi. Rituximab sonrası immung-
lobulin düzeylerine bir kez bakılabildi ve normal sonuç-
landı. Hasta genel olarak Ritüximabı iyi tolere edebildi. 
Tartışma: Evans Sendromunun tedavisi klasik olarak ilk 
basamakta kortikosteroid ve IVIG uygulamasıdır. İkinci 
basmakta ise siklosporin, vincristin, danazol, mikofe-
nolat mofetil, ritüximab, splenektomi yer alır. Bütün 
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bunlara dirençli vakalara üçüncü basmak tedavisi olarak 
siklofosfamid, alemtuzumab, periferik hematopoetik kök 
hücre nakli denenir. Diğer tedavi seçenekleri arasında ise 
azatiopürin, anti lenfosit globülin, 6-Thioguanin, tacroli-
mus, Anti-D, plasmaferez yer alır. Hastamızın Rituximab 
ve kortikosteroidin birlikte uygulandığı tedaviden fayda 
gördüğünü düşünüyoruz, çünkü neredeyse üç, altı ayda 
bir olan atakları bir yıl boyunca tekrarlamadı.

Bildiri: 419 Bildiri Kitabı Metni No: B0101

İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAY GEÇİREN İKİ 
LÖSEMİ OLGUSU 1Gül Ilhan, 1Neslihan Andıç, 1Sema 
Karakuş. 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Hematolojik malignitesi olan hastalarda tromboz 
gelişme riski artmıştır ancak bunu açıklayacak meka-
nizma henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Burada 
iskemik serebrovasküler olay geçiren iki akut myeloid 
lösemili hasta sunulmuştur. Akut myeloid lösemi M4 
(AML-M4) tanısı ile izlenen ve yüksek doz sitozin arabi-
nozid (ARA-C) ile 3. kür konsolidasyon tedavisini alan 49 
yaşındaki erkek hasta tedaviden 3 gün sonra tonik klonik 
kasılmalarla bilinci kapalı bir şekilde bulundu. Hastanın 
bu sırada bakılan hemoglobin:7,8 g/dl, lökosit:547/mm3, 
trombosit: 13500/mm3 idi. Kraniyal tomografisinde kana-
maya rastlanmadı. Magnetik rezonans incelemede ise sol 
pre ve postsantral girusta verteks düzeyinde parietal ve 
frontal bölgede akut enfarkt vardı. Hasta trombositopenik 
olduğundan düşük molekül ağırlıklı heparin doz azaltımı 
yapılarak verildi. Hastanın daha sonra aynı gün içinde 
bilinci açıldı. Sağ elde motor kaybı olan hastanın homo-
sistein:16.15 u/mol, protein C: 68 (%70-140), protein S: 
121(%60-140), Aktive protein C rezistansı (APCR): negatif, 
antinükleer antikor (ANA): negatif, antikardiyolipin (AKA) 
IgG:5.9 (0-10) GPLU/ML, AKA IgM: 2.2 (0-2) MPLU/ML, 
lupus antikoagülanı (LA): 70sn (80-160), antitrombin 
III:96 (%80-120) idi. Herediter trombofilinin sık neden-
lerinden faktör V leiden ve protrombin G20210A mutas-
yonu negatif bulundu. AML M1 tanısı ile takip edilen 45 
yaşındaki erkek hasta mitoxantron, yüksek doz ARA-C 
ile reindüksiyon tedavisinin bitiminden 10 gün sonra 
vücudunun sol tarafında uyuşma, kuvvet kaybı oldu. Bu 
sırada bakılan hemoglobin: 10.5 g/dl, lökosit.1040/mm3, 
trombosit: 21400/mm3 idi. Muayenesinde sol üst ve alt 
ekstremitede kuvvet azalması vardı ancak bu bulgu kısa 
sürede normale döndü. Kraniyal tomografisinde kanama 
lehine bir bulgu olmayıp magnetik rezonans incelemede 
ise nonspesifik gliotik değişiklikler vardı. Hastaya geçici 
iskemik atak geçirmiş olarak kabul edilerek uygun dozda 
düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Hastaya trom-
bositopenisi nedeniyle antiagregan tedavi verilemedi, 
trombosit değeri yükseldiğinde asetilsalisilik asit verildi. 
Hastanın protein C:70, protein S:110, APCR: negatif, 
LA:60, ANA: negatif, AKA IgG: 8,4, AKA IgM: 2, Homosis-
tein: 8, faktör V leiden ve protrombin G20210G mutas-
yonu negatif bulundu. Neoplastik hastalıklarla tromboz 
ilişkisi bilinmektedir. Hematolojik malignitelerin seyrinde 
ise tümör kaynaklı prokoagülan, fibrinolitik ve proteolitik 
faktörler, inflamatuar sitokinler, sitotoksik tedaviler ve 
infeksiyonlar kaogülasyon aktivasyonuna yol açmakta-
dır. Ayrıca tedavide kullanılan kortikosteroid, talidomid, 
L-Asparajinaz, all-trans retinoik asit ve arsenik trioksit 
tedavilerinin de trombojenik potansiyele sahip olduğu 
bilinmektedir. Sonuç olarak solid tümörlerin seyrinde 
olduğu gibi hematolojik malignitelerin seyrinde de trom-
boz meydana gelebileceği unutulmamalı ve bu hastalarda 

proflaksi ve tedavi için izlenecek standart yollar ile ilgili 
çalışmalar yapılmalıdır.

Bildiri: 420 Bildiri Kitabı Metni No: B0102

TRAVMATİK HİFEMA İLE BAŞVURAN GLANZMANN 
TROMBASTENİLİ BİR OLGUDA TROMBOSİT REFRAK-
TERLİĞİ VE AKTİVE FAKTÖR VII İLE ETKİN TEDA-
VİSİ 1Tuğba Arıkoğlu, 1Neşe Yaralı, 1Pamir İşık, 1Ikbal 
Bozkaya, 1Meral Oruç, 1Abdullah Kurt, 1Rukiye Saç, 
1Bahattin Tunç. 1Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi. 

Glanzmann trombastenisi (GT) trombosit yüzeyindeki 
glikoprotein IIb-IIIa’nın eksikliği ya da işlevindeki bozuk-
luk sonucu oluşan bir kanama hastalığıdır. Otozomal 
resesif olarak kalıtım gösterir. GT’de trombosit sayısı 
normal olmasına rağmen trombosit agregasyonu oluşa-
mamaktadır. Hastalarda kanamaların sıklığı ve şiddeti 
değişkenlik gösterir. Travmaya bağlı gözün ön kamara-
sında kan bulunmasına travmatik hifema denir. Görme 
azlığı, ön kamarada bulanıklık, aşağı çökmüş seviye 
veren kan tabakası veya tamamen kanla dolu ön kamara 
şeklinde kendini gösterir. Kanama diyatezli olgularda 
hifema nadir görülen, ciddi bir durumdur. On yıldır GT 
tanısı ile takibimizde olan 11 yaşındaki erkek olgu travma 
sonrası kusma ve gözünde kanama şikayetiyle kliniğimi-
ze başvurdu. Fizik muayenede sol gözde subkonjuktival 
kanama ve ön kamarada seviye veren göz içi kanaması 
vardı. Sağ gözde görme tam, sol gözde ışık refleksi zayıf, 
ışık hissi mevcuttu. Alt ekstremitelerde daha belirgin 
olmak üzere gövdede yer yer ekimotik lezyonlar izlendi. 
Hb:9.9 g/dl, WBC:13.5x109/L, trombosit:229x109/L. 
Periferik yaymada trombositler bol ancak küme yapma-
mış olarak görüldü. İn vitro kanama zamanı kollajen 
ADP >240 sn, kollajen epinefrin >240 sn. olarak ölçüldü. 
Kranial tomografi normal idi. Göz bölümünde değerlendi-
rilen hastada sol göz ön kamarada seviye veren travmatik 
hifema tesbit edildi. Siklopentolat, prednizolon asetat, 
betaksolol HCl içeren göz damlaları başlandı ve 3 ünite 
trombosit süspansiyonu verilen hastada transfüzyon 
sonrasında bakılan in vitro kanama zamanında düzelme 
olmadı. Kollajen ADP>240 sn, kollajen epinefrin>240 sn. 
ve kanama zamanı (İvy metodu ile) 12 dk. olarak tesbit 
edildi. Hastada trombosit refrakterliği düşünüldü. Gör-
mesinde düzelme olmayan hastaya 90mcg/kg/doz, iki 
saat ara ile 3 doz İV aktive faktör VII verildi. Takibinde 
sol gözde görmede belirgin düzelme ve ön kamarada sevi-
ye veren kanamada belirgin azalma tespit edildi. GT gibi 
kanama diyatezlerinde travmatik hifemalar görme kayıp-
larına yol açabileceği için acilen tedavi edilmelidir. Bizim 
hastamızda olduğu gibi trombosit refrakterliği gelişen 
GT’de alternatif tedavi seçeneği olarak aktive faktör VII 
kullanımı düşünülmelidir. 

Bildiri: 421 Bildiri Kitabı Metni No: B0103

TİP 1 DİABETİK ÇOCUKLARDA ORTALAMA TROM-
BOSİT HACMİ 1Alev Akyol Erikci, 2İ. Asya Tanju, 2Özgür 
Pirgon, 1Ahmet Öztürk. 1Gata Haydarpaşa Eğitim Hasta-
nesi, Hematoloji Kliniği, 2Gata Haydarpaşa Eğitim Hasta-
nesi, Pediatri Kliniği. 

Amaç: Diabetik hastalarda bozulmuş trombosit yapı-
sı ve fonksiyonları çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Bu 
bozukluklar artmış damarsal riskle ilişkilendirilmiştir. 
Bu çalışmanın amacı tip 1 diabetik çocuklarla sağlıklı 
çocuklardaki trombosit sayı ve diğer trombosit paramet-
relerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yirmi dört 
tip 1 diabetik çocuk ile 32 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil 
edildi. Bu hastaların tam kan sayımlarının yanı sıra rutin 
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biyokimyasal parametreleri insulin ve HbA1c seviyelerine 
bakıldı. Sonuç: Trombosit parametrelerinden ortalama 
trombosit hacmi (MPV) tip 1 diabetik çocuklarda yaş ve 
cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığın-
da anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi (8.7±0.49fl 
karşın 7.7 ±0.9fl p=0.005). Tip 1 diabetik çocuklardaki 
yüksek MPV değerleri hastalığı ön görmede yardımcı bir 
parametre olabilir. 

Bildiri: 422 Bildiri Kitabı Metni No: B0104

KASABACH MERRİT SENDROMLU OLGUDA VİNCRİS-
TİN TEDAVİSİ 1Duran Canatan, 2M.asım Aydın, 1Ayça 
Esra Kubulu, 1Handan Duman, 1Hülya Anıl, 1Aslıhan 
Boyacı, 1Tuğba Koca. 1Süleyman Demirel Üniversitesi 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Ssüleyman Demi-
rel Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı İsparta. 

Giriş ve amaç: Kasabach Merrit Sendromu (KMS) kan 
damarlarının anormal çoğalması sonucu gelişen genellik-
le benign tümörlerdir. Doğumda var olup süt çocukluğu 
döneminde hızlıca büyüyüp ilerleyen dönemlerde küçü-
lürler. Fakat tüketim koagulopatisi ile trombositopeniye 
neden olan büyük hemanjiomlarda kompresyon, emboli-
zasyon, interferon, lazer, skleroterapi, kemoterapi, radyo-
terapi ve cerrahi yöntemler gibi değişik tedavi seçenekleri 
bulunmaktadır. İlaç tedavisinde en sık kullanılan ajanlar 
steroid, interferon ve vinkristindir. Glukoz transporter 
-1, büyüme faktörleri, integrinler deney aşamasındadır. 
Vinkristin tedavisi tek başına veya aktinomisin-D, siklo-
fosfamid ile kombine tedavisi başarılı sonuçlar vermekte-
dir. Vinkristinin tümör apoptozunda ve vasküler endotel 
hücrelerin apoptozunda etkinliği mevcuttur, angiogenezi 
güçlü bir şekilde inhibe eder. Tedavi protokolü 2 veya 
daha fazla yılı bulabilmektedir. Fakat literatürde daha 
kısa sürede etkili sonuç alındığı bildirilmektedir. Vinc-
ristin tedavisine olumlu yanıt veren olgumuzu sunmak 
istedik. Olgu sunumu: 4 aylık kız hasta, doğumundan 
itibaren sırt bölgesinde mevcut olan yaygın morluk ve 
kitle nedeni ile 2 aylıkken pediatrik hematoloji polikli-
niğimize başvurdu Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik 
yoktu. Fizik muayenesinde sağ kalça üzerinden başlayıp 
sırt bölgesine yayılan 8x8cm boyutunda ciltten kabarık, 
dokunmakla sert kitle şeklinde hemanjiom mevcuttu. 
Yapılan yüzeyel USG sonucu KMS ile uyumlu geldi. KMS 
ön tanısı ile yapılan tetkiklerinde BK:7600/mm3, Hg:9,2 
g/dL, trombosit:9000/ mm3, PT:18sn, APTT:50.9sn, 
fibrinogen:1.5g/dL, d-dimer: aletin okuyamayacağı kadar 
yüksekti. Trombositopenisi nedeniyle ara ara aferez veril-
di ve steroid 2 mg/kg’dan başlandı. 45 gün süre ile stero-
id tedavisine devam edilen hastanın lezyonunda gerileme 
olmaması ve trombositopeni ve koagulopatisinin devam 
etmesi üzerine başvurdukları bir başka merkezde IFN 
tedavisi verilmiş. Tedavisi esnasında kalp yetmezliği geliş-
tiğinden hasta 4 gün süre ile yoğun bakımda takip edil-
miş. IFN tedavisine yanıt olmayınca tekrar kendi isteği ile 
merkezimize başvurdu ve 1 mg/m2’den vinkristin tedavisi 
başlandı. Hasta 3. dozunu aldı. Koagulasyon parametre-
lerinde ve trombositopenisinde bir gerileme olmaması ile 
birlikte, kitle büyüklüğünde gerileme mevcut. Hastanın 
kanama yakınması yok. Sonuç olarak; haftalık vinkristin 
tedavisini alan olgumuzun lezyonunda gerileme başladı 
ve izlemi devam etmektedir. 

Bildiri: 423 Bildiri Kitabı Metni No: B0105

RİBOZOMAL PROTEİN S 19 GENİNDEKİ 4BÇ’LİK 
İNSERSİYONUN MISIR VE CEZAYİR TOPLUMLARINDA 
SIKLIĞI 1Özge Cumaoğulları, 1Ayşenur Öztürk, 1Nejat 
Akar. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Molekü-
ler Genetik Bilim Dalı. 

Ribozomal protein S 19 (RPS19) geni, ribozomun yapı-
sal proteinlerini kodlamaktadır. Bu genin 1. ekzonunda 
kodlanmayan bölgede görülen 4bç’lik insersiyonu, daha 
önceki çalışmalarda allel frekansı Afrika kökenli bireyler-
de 0:09 olarak bulunmuş ve Afrika kökenli bir polimor-
fizm olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, Afrika’dan göç 
yolu üzerinde bulunan Akdeniz ülkelerinde, daha önce 
belirlenmemiş olan bu SNP’in sıklığının çalışılması amaç-
lanmıştır. Çalışmamızda, Akdeniz ülkelerinden Mısır ve 
Cezayir DNA’larında 1. ekzondaki 4bç’lik insersiyon sık-
lığı araştırılmıştır. Bu bölge uygun primerler (F5’-TTAC-
TACTCCCACTTCCGGCCAGGGAACAG-3’ R5’-TCAGGCA-
CGCGCTCTGAGGCTTCGGCGTC-3’) kullanılarak çoğal-
tılmış, MwoI restriksiyon enzimi ile kesilmiştir. Ardından 
%3lük agaroz jelde yürütülerek insersiyon varlık veya 
yokluğuna bakılmıştır. Sonuçlar tabloda gösterilmiştir. 
Afrikadan göç yollarını araştırmak için bu polimorfizmin 
önemli olduğunu düşündüren bulgular elde edilmiştir

Tablo.

 n N/N 4bpINS/N %

MISIR 280 275 5 1.78

CEZAYİR 105 101 4 3.81

Yaşam Kalitesi / Etik / Sosyal İçerikler

Bildiri: 424 Bildiri Kitabı Metni No: B0106

ENGRAFMENT AĞRISI 1Yeliz Akkuş, 2Yasemin Karacan, 
2Gülizar Avcı, 2Hakan Göker, 2Yahya Büyükaşık, 2Salih 
Aksu, 2Ibrahim C. Haznedaroğlu, 2Osman I. Özcebeci. 
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölümü, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin 
Hastanesi Hematoloji Bölümü. 

Amaç: Bu çalışma kök hücre nakli yapılan hastalarda 
engraftment dönemindeki ağrı düzeyini belirlemek amacı 
ile yapılmıştır. Yöntem: Hastaların dosyaları 2007-2008 
yıllarına ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir. 
Hastaların dosyalarından cinsiyeti, tanısı, ağrı düzeyi, 
analjezik kullanma durumu, kullanılan analjezik türü, 
dozu, neupogen kullanma durumu, mukozit, ishal, kons-
tipasyon bulunma durumu, beyaz küre ve trombosit 
düzeyi değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışma kapsamına 
alınan hastaların %50’sinin kadın, yaş ortalamasının 
40.97, %33.3’ünün multipl myeloma ve %16.7’sinin ALL, 
%50’sinin otolog, %25’inin 10. cu günde engraftmentının 
gerçekleştiği saptanmıştır. Ağrı düzeyine ilişkin sonuçlar 
kongrede sunulacaktır. 


